UNDERSKÖTERSKA (kurspaket)
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Mål

Studieekonomi

Att ge den grundläggande kompetens som
krävs för att kunna söka jobb som
undersköterska.
Förkunskapskrav

Utbildningen är kostnadsfri men inköp av
litteratur står den studerande för.
Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska
som andra språk åk. 9 eller motsvarande

Tisdagen den 5 november kl. 13.00 på VLC
sal 216 (andra våningen)

Utbildningstid
Period 1: 200106-200626
Period 2: 200803-201218
Innehåll

Se baksidan
Utbildningsanordnare
Väglednings- och lärcentrum VLC tillsammans
med Vuxenutbildningen i Kristianstad

Informationsmöte

Ansökan
Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan genom VUX webbansökan. För information
samt upprättande av studieplan kontaktar du
studie- och yrkesvägledningen på VLC, Väglednings- och lärcentrum. Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen där.
Sista ansökningsdag den 29 november
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UNDERSKÖTERSKA
Kursutbud
Gemensamma vårdkurser

Yrkesutgångar
300 poäng
I yrkesutgångarna ingår 6 veckors APL

VÅR 2020
Hälsopedagogik

100 poäng

Etik och människans livsvillkor

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Vård och omsorg 1
(APL)

200 poäng

HÖST 2020
Vård och omsorg 2

150 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Medicin 1

150 poäng

Psykologi 1

50 poäng

1)Psykiatri
Psykiatri
Samhällspsykiatri
2) Äldreomsorg
Äldres hälsa och livskvalité
Vård och omsorg
demenssjukdom
3) Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård
Medicin 2

200 poäng
100 poäng

200 poäng
100 poäng

200 poäng
100 poäng

Därefter väljer du en yrkesutgång

Viktig info om APL: I utbildningen ingår APL
(arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du är
ute och praktiserar på en arbetsplats inom yrkesområdet och vårdar både kvinnor och män. Inom
hemtjänsten måste du kunna cykla då många arbetsställen förflyttar sig med cykel. Du följer din
handledares schema vilket innebär helger, kvällar,
dagtidsarbete och ibland (sällsynt) nattarbete.
Schemat är på heltid med minst 36 timmar per
vecka. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i
vården en längre tid kan du validera (tillgodoräkna)
dig den erfarenheten.

4) Funktionshinder (läses i Hässleholm)
Specialpedagogik 2
100 poäng
Socialpedagogik
100 poäng
Vårdpedagogik
och handledning
100 poäng
Vård och omsorg - specialisering
2 kurser á 50 poäng vardera under utbildningen
För att bli behörig undersköterska ska du även
ha kurserna :
Svenska 1/
Svenska som andra språk 1
Samhällskunskap 1a1

100 poäng
50 poäng

En rekommendation från Socialstyrelsen är att du även läser Svenska/Svenska som andra språk2
samt Samhällskunskap 1B. Många arbetsgivare vill att du har dessa kurser för att bli anställd.
Strävar du efter en komplett gymnasieexamen,
ta kontakt med studievägledarna i Kristianstad eller din hemkommun
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