STARTAR I
AUGUSTI 2020
84 VECKOR
KLIPPAN

Yrkesvux

Vård och omsorg
- med språkstöd

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor som behöver hjälp och stöd
i vardagen. Utbildningen är för dig med annat modersmål än svenska eller för dig som är i
behov språkstöd för att klara utbildningen.
När du har klarat utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller med funktionshindrade och inom psykiatrin.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

10 augusti 2020
ca 84 veckor, 4 terminer
29 maj 2020

Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Storgatan 9, Klippan
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande SFI D.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.
Informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte skickas ut till
berörda.

Vård- och omsorgsutbildning
- med språkstöd

När du är klar med utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom hemtjänst, äldreboende,
handikappomsorg eller sjukvård.
I arbetet som undersköterska gör du vaje dag skillnad i människors liv. Som undersköterska tar du hand
om människor i behov av stöd och hjälp för att klara sin vardag.
Du får även en grund för att studera vidare till sjuksköterska, sjukgymnast, brandman, polis med flera.

Kursinfo

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.

En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL).
Då följer du din handledares arbetstider

Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer
kostnad för kurslitteratur som du själv får betala.

Under APL måste du kunna arbeta dagtid, kvällar
och helger på heltid.

I utbildningen har du möjlighet att läsa svenska som
andra språk på grundläggande nivå.

APL är en viktig del av din utbildning. Då är du
på en arbetsplats och du får större förståelse för
de områden du lärt dig på skolan och som ingår i
utbildningen. Du får också en grund för fortsatt
lärande och utvecklar din fömåga att hantera
mänskliga relationer i vård och omsorg.

Kurskod
Kursnamn
Poäng
HÄLHÄL0
Hälsopedagogik...........................100
VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1...........200
PSKPSY01 Psykologi 1.....................................50
MEDMED01 Medicin 1......................................150
MÄNETI0
Etik och människans livsvillkor.....100
PSYPSY01 Psykiatri 1.....................................100
SJUAKU0
Akutsjukvård.................................200
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2...........150
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1....................50
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1..........100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1......................100
GERVÅR0 Vård och omsorg vid demens.....100
GYARV0
Gymnasiearbete...........................100
ORKSVA
Orienteringskurs i yrkessvenska..200
GRNSVA
Grundläggande svenska..............200

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg till din
ansökan.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Totalt................................................................1900

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Eva Nohage, studie- och yrkesvägledare
0435-283 55
komvux@klippan.se
www.klippan.se/vuxenutbildningen

