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VÅRD- OCH

Behörighet och förkunskaper
•

OMSORGSUTBILDNINGEN
Arbete efter utbildningen
Efter avslutad utbildning som omfattar totalt 1500 gymnasiepoäng
har du goda möjligheter till arbete som undersköterska, skötare
eller habiliteringsassistent
Du kan:
•
•

Godkänt betyg i grundläggande svenska.

Vi kan validera dina tidigare kunskaper. Om du har arbetat inom
vård och omsorg i minst ett år kan du validera viss arbetsplatsförlagd utbildning = praktik. Valideringens syfte är att identifiera dina
kompetenser inom ett kunskapsområde.
Man kan även göra en prövning till en kostnad av 500 kr. Det
innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av
hela kursen.
Vård- och omsorgscollege

studera på heltid eller efter egna önskemål
du kan studera i klassrum eller på distans

Härnösands kommunala vuxenutbildning i vård och omsorg är
certifierad i Vård- och omsorgscollege.

Inriktningar:
Vård- och omsorgsutbildningen i Härnösand erbjuder
grundkurser på 950 poäng samt valbara kurser. I samarbete med
andra utbildningsanordnare kan vi erbjuda fler kurser inom vård
och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare,
fackförbund och utbildare. Utbildningen anpassas efter vad
arbetslivet efterfrågar och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.
Diplom för Vård- och omsorgscollege
Ett diplom får du om du har 1500 p där det ingår:

KURSER

Grundkurser 950 p:
Vård och omsorgsarbete 1 (APL) 200 p
Vård och omsorgsarbete 2 (APL) 150 p
Etik och människans livsvillkor
100 p
Medicin 1
150 p
Psykologi
50 p
Specialpedagogik 1 (APL)
100 p
Psykiatri 1 (APL)
100 p
Hälsopedagogik
100 p

Valbara kurser 550 p:
Vård och omsorg vid
demenssjukdomar
Äldres hälsa och
livsvillkor (APL)
Hemsjukvård (APL)
Akutsjukvård (APL)
Specialpedagogik 2
Gymnasiearbete
Svenska 1/SVA 1
Samhällskunskap 1a1

*APL = Arbetsplatsförlagd utbildning

TOTALT:

100 p
200 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p
50 p
1 500 p

Vård- och omsorgskurser 		
1250 p
Gymnasiearbete 			
100 p
Samhällskunskap 			
50 p
Svenska 1/SVA				100 p
KONTAKTA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE: LARCENTRUM@HARNOSAND.SE

