Vård– och omsorg - äldreomsorg
UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs på heltid via Rinmangymnasiet eller Kompetensutvecklingsinstitutet. Du kan inte välja skola utan det är Komvux som placerar dig på skolan. För att
klara studierna behöver du studera 40 timmar i veckan. Schema får du av
lärarna om du blir antagen. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får
möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till
exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget (se kurser nedan). Blir du
godkänd i vård– och omsorgsutbildningen kan du söka arbete som undersköterska.

YRKET
Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg,
funktionsnedsättningsområdet eller hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom
hemtjänsten, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och
landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Som undersköterska är det vanligt
att arbeta kvällar och helger samt att utföra arbetsuppgifter som innebär nära
kroppskontakt med den som ska vårdas.

ÖVRIGT
Vissa kurser innehåller obligatorisk APL , arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Under
APL-tiden följer du arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära
kvälls- och helgtjänstgöring. Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och vill söka
denna utbildning bör hämta ett arbetslöshetsintyg från Arbetsförmedlingen och bifoga i
din ansökan (ladda upp på din webbansökan). Du som riskerar att bli arbetslös eller har
tillfällig anställning bör bifoga anställningsbevis.

Komvux ingår i Vård– och omsorgscollage vilket är en kvalitetscertifiering. För att få
diplom från Vård- och omsorgscollege behöver du ha godkänt betyg i Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 eller de gamla kurserna Samhäll A
och Svenska A/Svenska som andraspråk A, därför ingår de i utbildningen. Du som redan
har godkänt i kurserna ska visa dina betyg för din lärare när du börjar utbildningen.
KURSKOD
KGYORI1C (ger ej betyg)
HALHAL0
MÄNETI0
MEDMED01
PSKPSY01
PSYPSY01
SPCSPE01
VÅRVÅR01
VÅRVÅR02
PEAVÅD0
GYARVO

Samhällskunskap 1a1

POÄNG
50
100
100
150
50
100
100
200
150
100
100
100
50

Inriktning Äldreomsorg:
Äldres hälsa och livskvalitet
Vård och omsorg vid demenssjukdom

200
100

GERÄLD0
GERVÅR0

TOTALT

1650

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Längd: 80 veckor
Studietakt: Heltid
Startdatum: 11 september 2017
Slutdatum: 22 mars 2019

Diplom från Vård– och omsorgscollage

KURSER
Orienteringskurs
Hälsopedagogik
Etik och människans livsvillkor
Medicin 1
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Vårdpedagogik och handledning
Gymnasiearbete Vård

Om utbildningen

Plats: Rinmangymnasiet,
Västermarksgatan 42, Eskilstuna
Eller Kompetensutvecklingsinstitutet
(KUI) Gamla Tullgatan 1, Eskilstuna
Förkunskapskrav: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och grundläggande
matematik

Ansökan gör du via
www.eskilstuna.se/komvux

Ansökan öppnar: 21 juni 2017
Ansökan stänger: 9 augusti 2017

Kontakta Komvux

SVESVE01/SVASVA01

SAMSAM01a1

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

Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se
Komvux hemsida
www.eskilstuna.se/komvux

