Komvux
Österåker
Möjligheternas skola - nära dig

Undersköterska 1500 poäng
Äldreomsorg

NYHET!

Hälso- och sjukvård Funktionsnedsättning

Utbildningen passar dig som tycker om att hjälpa och stödja människor, gammal som
ung. Du jobbar nära vårdtagaren och därför är det viktigt att ha ett stort intresse för
människor, tålamod och förmåga att förstå deras situation.
Efterfrågan på utbildad vård- och omsorgspersonal är
stor. Hos oss på Komvux Österåker får du en gedigen
yrkesutbildning. I flera kurser ingår praktik under utbildningstiden – APL (arbetsplatsförlagt lärande).
Har du arbetat inom vård och omsorg tidigare har du
möjlighet att få dina kunskaper validerade.
Undersköterskeutbildningen är ett nationellt yrkespaket
med kurser från vård- och omsorgsprogrammet, utformat för arbete som undersköterska.
Du kan välja om du vill läsa med traditionell klassrumsundervisning eller på distans via vår lärplattform
Fronter.
Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs
för att arbeta inom vård- och omsorg, med anställning
som exempelvis undersköterska, vårdare, skötare, boendeassistent eller personlig assistent.

Kurser som ingår i Bas, 1100 poäng
Hälsopedagogik

100

Medicin 1

150

Etik och människans livsvillkor

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Specialpedagogik 1

100

Vård- och omsorgsarbete 1 (APL ingår 4 v)

200

Vård- och omsorgsarbete 2 (APL ingår 4 v)

150

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Fördjupning, 400 poäng
400 poäng i valbara kurser, inom ett av områdena äldreomsorg, hälsooch sjukvård och funktionsnedsättning. APL ingår i 4 veckor.

Fördjupning äldreomsorg, valbara 400 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet (APL ingår 4 v)

200

Utbildningen omfattar dels en bas med programgemensamma ämnen på 1100 poäng och dels den
programfördjupning på 400 poäng du väljer. Vissa
kurser bygger på varandra och måste läsas i rätt ordning.

Palliativ vård

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Vård och omsorg,specialisering x2

50 + 50

Akutsjukvård (APL ingår 4 v)

200

Skolan ordnar din APL-plats. Skolan har ett tätt samarbete med branschen och lärarna besöker regelbundet
handledare och arbetsplatser.

Palliativ vård

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Vård och omsorg, specialisering x2

50 + 50

Utbildningen går även att bygga på till gymnasieexamen i vård- och omsorgsprogrammet samt behörighet
för exempelvis sjuksköterska.

Fördjupning hälso- och sjukvård, valbara 400 poäng

Fördjupning funktionsnedsättning, 400 poäng
Specialpedagogik 2 (APL ingår 4 v)

100

Palliativ vård

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Vård och omsorg, specialisering x2

100
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