Vårdbiträde

UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs på heltid via Kompetensutvecklingsinstitutet
(KUI). Denna vårdutbildning ger möjlighet att få anställning som
vårdbiträde (inte som undersköterska) och passar dig som vill gå en
kortare vårdutbildning. För att klara utbildningen behöver du studera 40
timmar i veckan. Praktik, så kallat Arbetsplatsförlagt lärande (APL), är
obligatoriskt i en av kurserna. Under APL-perioden följer du arbetsplatsens tider vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Efter
utbildningen kan du söka arbete inom vården som vårdbiträde. Har du
frågor om utbildningen kan du kontakta KUI via mejl:
eskilstuna@kui.se

Om utbildningen
Längd: 42 veckor
Total poäng: 850

ATT JOBBA SOM VÅRDBITRÄDE
Vårdbiträden arbetar vanligtvis inom hemtjänsten, på äldreboenden eller som personlig assistent.
Tänk på att du som vårdbiträde kan komma ha nära kroppskontakt med den som ska vårdas. Vanliga arbetsuppgifter är
att hjälpa brukaren eller patienten med personlig hygien
(duscha/tvätta sig, klippa naglar med mera) eller att hjälpa
dem sköta hemmet.

Studietakt: Heltid
Startdatum: 1 oktober 2018
Slutdatum: 19 juli 2019
Utbildningsanordnare:
Kompetensutvecklingsinstitutet
(KUI), Gamla Tullgatan 1
Förkunskaper Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk
Ansökan öppnar: 1 augusti 2018
Ansökan stänger: 22 augusti 2018

YRKET
De största arbetsgivarna är kommun och landsting, men
privata arbetsgivare blir allt vanligare. Inom vården behöver du tåla både
fysisk och mental stress. Det är vanligt att arbeta kvällar och helger.

ÖVRIGT
Ansökan gör du på Komvux Eskilstunas webbsida. Du som är inskriven i
Arbetsförmedlingen och vill söka bör hämta ett intyg från dem och
bifoga i din webbansökan. Du som riskerar att bli arbetslös eller har
tillfällig anställning bör bifoga anställningsbevis i din webbansökan.
* OBS! Utbildningen startar förutsatt att vi får tillräckligt många sökande.

Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Ansökan gör du via

www.eskilstuna.se/komvux

Kontakta Komvux

E-post: vux@eskilstuna.se
Telefon 016 – 710 10 30

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Poäng

Kurskod

Orienteringskurs (ger ej betyg)

50

KGYORI1C

Hälsopedagogik

100

HALHAL0

Etik och människans livsvillkor

100

MÄNETI0

Medicin 1

150

MEDMED01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Vård- och omsorgsarbete 1

200

VÅRVÅR01

kursen innehåller praktik (APL)

