Vård- och omsorgsutbildning
på plats i klassrum/flex
Vill du arbeta som undersköterska där det är lätt att få arbete inom äldreomsorg,
hemtjänst och som personlig assistent?
Förkunskaper: Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå.
Kurslängd: Vård och omsorgskurser 1550 gymnasiepoäng, cirka 15 månader.
Kursupplägg: Flexibla studier innebär att du studerar på det sätt som passar dig.
För dig som läser klass har vi lektioner en dag per vecka. Det är frivilligt att komma och
du väljer själv när du vill delta. Du har även möjlighet att träffa lärare för att få
handledning.
En vanlig kurs på 100 poäng tar 1 månad. Några elever läser snabbare och några
behöver lite mer tid. Till varje kurs har du inlämningsuppgifter som du varje vecka
lämnar in i vår moderna lärplattform som heter Unikum. Varje kurs avslutas med prov
som skrivs i skolan. I några kurser ingår det praktiska övningar som du gör i skolans
metodrum.
Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL är obligatoriskt i flera kurser. Varje APLperiod är 5 veckor på heltid på arbetsplatsen.
Kursstart/sista ansökningsdatum: För nästa kursstart samt när din ansökan senast ska
vara oss tillhanda – besök vuxenutbildningens webbplats: www.falun.se/vux.
Utbildningsanordnare: Institute af Lärande, Gruvgatan 2, våning 5.
Tel. 023-222 52. E-post: falun@institute-af-larande.se
Kurskostnader: Vi har riktiga böcker i alla kurser som du lånar av oss under
studietiden.
Kursupplysning: För diplom från Vård- och omsorgscollege, ska du ha lägst betyget E
i vårdkurserna samt svenska 1/svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.
Validering: Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt
har erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun.
Studiestöd: Information om studiemedel finns på CSN:s hemsida www.csn.se.
Övriga upplysningar: En hälsodeklaration ska lämnas in till skolan vid kursstart.
Ansökan gör du på www.falun.se/vux. För att göra en ansökan i kurskatalogen
behöver du först skapa ett användarkonto hos Falu kommun. Kontakta gärna en studieoch yrkesvägledare om du läser mot slutbetyg eller examen.
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Kurser:
APL ingår
Kurs
Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Psykiatri 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Medicin 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Gymnasiearbete

Kurskod
MÄNETI0
PSKPSY01
PSYPSY01
VÅRVÅR01
HALHAL0
SPCSPE01
MEDMED01
VÅRVÅR02
GYARVO

Poäng
100
50
100
200
100
100
150
150
100
1050

Inriktningar
I din utbildning ska du välja en av nedanstående inriktningar. APL ingår.
Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen exempelvis
inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.
Funktionshinder
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som vårdare, personlig assistent där du ger stöd i
vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Arbetsgivare kan vara kommuner,
företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv.
Inriktning - Äldreomsorg
Palliativ vård
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet (APL)
Kost, måltid och munhälsa

SJULIN0
GERVÅR0
GERÄLD0
HAAKOS0

100
100
200
100
500

Inriktning - Funktionshinder
Friskvård och hälsa
Specialpedagogik 2
Socialpedagogik
Vård och omsorg vi demenssjukdom
Kost, måltid och munhälsa

HAAFRI0
SPCSPE02
PEASOC0
GERVÅR0
HAAKOS0

100
100
100
100
100
500

Poäng totalt

1550
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