Vård - och omsorgsutbildning
Utbildningen för dig som vill arbeta inom vård och omsorg
Vård och omsorgsprogrammets (VO) kurser ger dig en grundlig och bred kompetens för att
kunna arbeta inom vård och omsorg. Att arbeta inom vård och omsorg är både spännande och
utvecklande.
I ditt framtida arbete kommer du att möta människor från olika kulturer både män och kvinnor
och delta i deras personliga omvårdnad, behandling och rehabilitering. Genom valbara
kurspaket kan du specialisera dig inom olika områden med sikte på att arbeta inom
äldreomsorg, psykiatri, sjukvård eller funktionsnedsättning.
Efter avslutad utbildning kan du söka arbete som undersköterska, skötare, vårdare eller
personlig assistent beroende på vilken inriktning du väljer på din utbildning. En del av
utbildningstiden är förlagd till olika arbetsplatser inom vård och omsorg, för att du ska få de
kunskaper och färdigheter som krävs på arbetsmarknaden.
För att få diplom inom Vård och omsorgscollege ska utbildningen innehålla 1500 poäng
godkända kurser.

Utbildningens innehåll
Gemensamma kurser period 1och 2 (950 poäng)
Vård- och omsorgsarbete 1
Medicin 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Hälsopedagogik
Psykiatri 1
Psykologi 1
Etik och människans livsvillkor
Specialpedagogik 1

200 p
150 p
150 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p

Exempel på programfördjupningspaket period 3 (300 poäng)
Omsorg om äldre
Äldres hälsa och livskvalitet 200 p
Vård och omsorg vid
demenssjukdom
100 p

Funktionsnedsättning
Specialpedagogik 2
Socialpedagogik
Friskvård och hälsa

100 p
100 p
100 p

Psykiatri
Psykiatri 2
Samhällsbaserad psykiatri

Sjukvård
Akutsjukvård
Medicin 2

200 p
100 p

200 p
100 p

Förutom ovanstående kurser tillkommer Gymnasiearbete 100 poäng och 150 poäng
andra omvårdnadskurser, Svenska och/eller Samhällskunskaps kurser.

Förkunskaper
och inträdeskrav:

9–årig grundskola eller kunskaper motsvarande godkänt
betyg i svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå
eller motsvarande.

Betyg:

Gymnasiebetyg ges efter varje fullföljd kurs.

Kursstart:

Kursstart 9 januari 2014

Kursanordnare:

KomVux vård Bollnäs – studieort Bollnäs

Kurslitteratur:

Kursdeltagaren betalar själv sin kurslitteratur.

Studieekonomi:

Denna utbildning berättigar till att söka
studiemedel.

.
Sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag är den 29 november 2013.
Ansökan görs på KomVux vård, Bollnäs ansökningsblankett.
Ansökningsblanketter finns på Vuxenutbildningens
expedition -Edsbyn. Ansökan skickas till nedanstående adress.
Kontakta Eva Persson för hjälp med planeringen av dina studier
och upprättande av studieplanen.
.

Hör gärna av dig till någon av oss på Vuxenutbildningen
för mer information
Eva Persson,
Studie- och yrkesvägledare.
0271-572 47

Kristina Jakobsson
Assistent
0271-572 46

Adress: Ovanåkerskommun, Vuxenutbildningen Ovanåker, 828 80 EDSBYN
Besöksadress: Voxnadalens Gymnasium. Telefon: 0271-570 00 Fax: 0271-573 68
Webbadress: www.voxnadalen.ovanaker.se/vuxenutbildningen

