Nackas vuxenutbildning öppnar nya
dörrar
Nacka kommun har ett brett utbud av vuxenutbildningar och
eleverna i Nacka är generellt sett mer nöjda med sin utbildning än
elever i andra kommuner. En av dem som tagit steget till en ny
utbildning är Ormingebon Rose-Marie Johansson, Rosie, som läser till
undersköterska vid en av Nacka kommuns vuxenutbildningar.
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Rosie har arbetat administrativt på en
advokatbyrå de senaste 15 åren. Där har
hon trivts, men kände att hon ville göra
något nytt. När hon hittade utbildningen
till undersköterska visste hon direkt att det
var det som hon ville göra.
– Jag vill hjälpa och ta hand om människor
som inte mår bra och få dem att må
bättre. På ett sjukhus kan jag göra nytta.
Sedan har jag alltid tyckt att sjukhusmiljö är
fascinerande, berättar Rosie som nu
studerat i snart ett halvår.

Inlämningsuppgifter varje
vecka
Rosie har valt att läsa utbildningen på heltid under ett år. Men den går att läsa på deltid
om man till exempel vill arbeta under tiden. Man kan också välja mellan att läsa delvis på
distans eller i klass.
– Jag har valt att studera det mesta på distans eftersom jag gillar att läsa själv, men för
dem som vill ha lärarledda lektioner finns den möjligheten också.

När det är praktiska moment är det obligatoriskt att närvara.
– Vi har varit på Karolinska sjukhuset där vi bland annat lärt oss att ta blodprov, sätta
kateter och lägga om sår. På skolan övar vi på till exempel blodtryckstagning och hjärtoch lungräddning.
Varje vecka ska eleverna skicka in uppgifter till skolan och efter varje avslutad kurs görs
ett skriftligt prov som betygsätts tillsammans med uppgifterna.
– Om man inte lämnar in uppgifterna som man ska så hör lärarna av sig direkt. De har
stenkoll på eleverna. Jag gillar att det är disciplin!

Praktik inom akutsjukvården eller förlossningen
I utbildningen ingår åtta veckors praktik. Rosie har praktiserat fyra veckor inom
äldrevården, vilket är obligatoriskt, och till hösten har hon fått praktikplats inom
akutsjukvården.
– Fast allra helst vill jag praktisera på förlossningen eftersom jag vill börja arbeta där när
jag är färdigutbildad. Sedan tror jag i och för sig att det är först när jag börjar jobba som
jag verkligen känner inom vilket område som jag vill arbeta.
Det är många olika kurser som ingår i utbildningen, och Rosie tycker att det är roligt att
få nya kunskaper. Just nu så läser hon specialpedagogik, nästa kurs är medicin.
– Jag har märkt att ju mer jag lär mig, desto mer nyfiken blir jag på olika områden!

Lycklig för att ha tagit steget
Rosie har aldrig ångrat att hon valde att byta yrkesbana och började studera.
– Jag är lycklig att jag har tagit det här steget, det är lätt att bli bekväm och inte våga
men jag kände att jag ska arbeta i ytterligare 20 år och måste göra något som känns
meningsfullt för mig. Jag vill inte vara en sur tant som står och bankar på
kopieringsmaskinen om tio år.
Att vårdyrket skulle vara tungt är inte heller något som hon oroar sig för.
– Jag har suttit vid ett skrivbord i 15 år, jag känner mig färdig med det!
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vuxenutbildningen – en del av Nacka kommuns kundval

Vuxenutbildningen är en del av Nacka kommuns kundval. Det innebär att du själv väljer
den anordnare av vuxenutbildning som du tycker passar bäst. För att få erbjuda
vuxenutbildning ska anordnaren uppfylla vissa krav som kommunen satt upp. Här kan du
läsa mer om hur kundvalet fungerar.
Mer information om vuxenutbildningen i Nacka hittar du här.
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