NYHET!

Komvux
Österåker
Möjligheternas skola - nära dig

Vårdbiträde med språkstöd, 800 poäng
+ 200-600 poäng svenska
Ett framtidsyrke!
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.
Om du vill utbilda dig inom vården och inte har svenska som första språk så får du här en utbildning som kan ge
dig arbete. Vill du senare läsa vidare till undersköterska kan du komplettera med de kurser som behövs.
Efterfrågan på utbildad vård- och omsorgspersonal är
stor. Hos oss på Komvux Österåker får du en gedigen yrkesutbildning. I vårdbiträdesutbildningen ingår
praktik under utbildningstiden – APL (arbetsplatsförlagt
lärande).
Har du arbetat inom vård och omsorg tidigare har du
möjlighet att få dina kunskaper validerade.
Vårdbiträdesutbildningen är ett nationellt yrkespaket
med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.
Du kan välja att studera på hel - eller deltid och kan i
viss mån skräddarsy din utbildning. Utbildningen ges i
klassrum.
Om du har avslutat SFI D och inte har betyg i SVA
grund (grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4) är det här utbildningen för dig!
Utbildningen består av en gemensam kurs i grundläggande svenska som andraspråk, 200-600 poäng beroende på dina förkunskaper, och en bas i vårdkurser om
800 poäng.
Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs
för att arbeta inom vård- och omsorg, med anställning
som exempelvis vårdbiträde, vårdare, skötare, boendeassistent eller personlig assistent.

Skolan ordnar din APL plats. Skolan har ett tätt samarbete med branschen och lärarna besöker regelbundet
handledare och arbetsplatser.
Utbildningen går att komplettera med ytterligare
kurser för kompetens till undersköterska. Den går även
att bygga på till gymnasieexamen i vård- och omsorgsprogrammet samt behörighet för exempelvis sjuksköterska.
Kurser som ingår

Poäng

Grundläggande svenska som andraspråk

200-600

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

Vi har engagerade och behöriga lärare!
Vi arbetar med dig för dina mål!
Vi erbjuder verklighetsanspassad undervisning!

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i kursen Vårdoch omsorgsarbete 1. Du följer en handledares schema
där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
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