Undersköterska
Yrkesutbildning för vuxna

Mål

Ansökan

Att ge den grundläggande kompetens som
krävs för att kunna söka jobb som undersköterska, vårdbiträde, stödassistent eller skötare.
Du väljer en specialisering i slutet av
utbildningen.

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan
via webbansökan på vår hemsida
www.kristianstad.se/vlc.

Förkunskapskrav
Grundläggande kunskaper i svenska/svenska
som andra språk årskurs 9 eller motsvarande.
Utbildningstid
Period 1: 210823-220114
Period 2: 220117-220617
Period 3: 220829-230113
Innehåll
Se baksidan.
Utbildningsanordnare
VLC och Vuxenutbildningen i Kristianstad.

Bilagor till ansökan; personligt brev och kopia på
tidigare betyg samt intyg om man är inskriven på
Arbetsförmedlingen.
För information samt upprättande av studieplan
kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på
Väglednings- och lärcentrum, VLC. Bor du i annan
kommun vänder du dig till vuxenutbildningen där.
Studieekonomi
Utbildningen är kostnadsfri.
Inköp av litteratur står den studerande för, och ska
ha tillgång till dator med kamera och mikrofon. Resor till och från APL-platsen betalar den studerande
själv.
Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN.

Väglednings- och lärcentrum Lasarettsboulevarden 2 E 291 33 Kristianstad 044-13 68 90
vlc@kristianstad.se www.kristianstad.se/vuxenutbildning
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Vård och omsorg
Kursutbud 1500 p
Hösten 2021, period 1

Våren 2022, period 2, forts

Anatomi– och fysiologi 1

50 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Anatomi– och fysiologi 2

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Social omsorg 1 *APL

100 poäng

Hösten 2022, period 3

Omvårdnad 1

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Hälso– och sjukvård 2

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Social omsorg 2

100 poäng

Våren 2022, period 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
100 poäng
Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Hälso– och sjukvård 1

100 poäng

Omvårdnad 2 *APL

100 poäng

Innehåll
Det är viktigt att du har intresse för människor.
När du är ute på arbetsplatsen vårdar du både
kvinnor och män. Många arbetsställen använder
cykel. Du följer din handledares schema vilket
innebär helger, kvällar och dagtidsarbete. Arbetsuppgifterna varierar, det kan till exempel handla
om allt från att ge sårvård och att ge medicin till
att hjälpa till med matlagning och städning.

100 poäng
Vård– och omsorg specialisering *APL 100 poäng

Du väljer ett fördjupningsområde den sista
perioden där du även gör en längre APL

*APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i olika kurser
under utbildningen sammanlagt 15 % av tiden. Utbildningen är på heltid, 40 timmar per vecka.

Utbildningen är lektionsbaserad och för att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. På grund av läget med pandemin kan skolan besluta att vissa lektioner sker via
datorn som fjärrundervisning.
Vård– och omsorgscollege

Kristianstad kommun är certifierad medlem i Vård– och omsorgscollege Nordöstra Skåne.
Efter fullgjorda kurser erhålls ett diplom förutom att du får betyg i varje enskild kurs.
Kristianstads kommun kräver för anställning att du har godkända betyg i
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Samhällskunskap 1a2
Strävar du efter en komplett gymnasieexamen,
ta kontakt med studievägledarna i Kristianstad eller din hemkommun
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vlc@kristianstad.se www.kristianstad.se/vuxenutbildning
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