Vårdbiträde
Kommunal yrkesvuxutbildning
på gymnasienivå

Om yrket

Ansökningsperiod

Vårdbiträden arbetar vanligtvis inom hemtjänsten, på äldre
boenden eller som personlig assistent.
Tänk på att du som vårdbiträde kan komma ha nära kropps
kontakt med den som ska vårdas. Vanliga arbetsuppgifter är att
hjälpa brukaren eller patienten med personlig hygien såsom
duscha/tvätta sig, klippa naglar med mera eller att hjälpa dem
sköta hemmet.
De största arbetsgivarna är kommun och region. Privata arbets
givare finns också. Inom vården behöver du tåla både fysisk och
mental stress. Det är vanligt att arbeta kvällar och helger.

Ansökan öppnar 30 november 2020 och stänger
27 december 2020.

Viktigt att veta om utbildningen
• Utbildningen är 43 veckor lång.
• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se
• Startdatum för utbildningen är 8 februari 2021 och slutdatum är
21 november 2021.
6 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.
Under APL-perioden följer du arbetsplatsens tider vilket kan inne
bära kvälls- och helgtjänstgöring.

Kostnader
Kurslitteratur samt kostnader för resor till och från praktikplatsen
står du som elev för.

Förkunskapskrav

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbild
ningen, följ sedan instruktionerna.
I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara
kurser på vuxenutbildningen i Eskilstuna.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?
Skicka med ett arbetslöshetsintyg i din ansökan.

Riskerar du att bli arbetslös eller har
tillfällig anställning?
Skicka med ett anställningsbevis i din ansökan.

Är det första gången du studerar på
Komvux?
Skicka med dina betyg i din ansökan.

För frågor om a
 nsökan och antagning k
 ontakta
vuxenutbildningen:
Telefon: 016-710 10 30 (knappval 1)
E-post: komvux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök då
www.skolverket.se

Totalt antal poäng

1. Gå in på eskilstuna.alvis.se
2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

Frågor?

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller mot
svarande kunskaper.

Kurser
Orienteringskurs
Vård och omsorgsarbete 1
Specialpedagogik 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Medicin 1 *
Hälsopedagogik *
Etik och människans livsvillkor *

Så här söker du:

Poäng
60
200
100
100
50
150
100
100
860

* Kurserna inom vård och omsorg kommer att förändras fr o m 1 juli 2021. Det innebär
att de tre sista kurserna (350 poäng) kan komma att ändras till nya kurser enligt beslut
från Skolverket. Mer information får du från din skola under våren 2021.

För studie- och yrkesvägledning:
Telefon: 016-710 10 30 (knappval 2)
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux
Utbildningen genomförs av Kompetens
UtvecklingsInstitutet, KUI, på uppdrag av
Eskilstuna kommun.
Kontakt på KUI: Anette König Tillenius
E-post: anette.konig@kui.se
www.kui.se

