Komvux
Österåker
Möjligheternas skola - nära dig

Giltigt fr o m 2021-07-01

Undersköterska 1500 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från Vård- och omsorgsprogrammet utformat för
arbete som undersköterska. 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 är stor på utbildade undersköterskor och du har
stora möjligheter till jobb efter utbildningen.
Hos oss på Komvux Österåker får du en gedigen yrkesutbildning.
Efter fullgjord utbildning har du möjlighet att arbeta inom
olika verksamheter. Du kan exempelvis arbeta som undersköterska inom äldreomsorg, när-/akutsjukvård, vårdcentral,
psykiatri, gruppboende eller daglig verksamhet.
I flera kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, under
utbildningstiden. Då är du på en arbetsplats ca 35 tim/vecka
under 4 veckor. APL-perioderna är förlagda under tre olika
perioder. Skolan ordnar din APL-plats. Skolan har ett tätt
samarbete med branschen och lärarna besöker regelbundet
handledare och arbetsplatser.
Om du arbetat inom vård och omsorg tidigare har du möjlighet att få dina kunskaper validerade.
Utbildningen är ca 1,5 år vid heltidsstudier. Utbildningen
går även att bygga på med fler kurser till en gymnasieexamen i Vård- och omsorgsprogrammet och/eller behörighet
för exempelvis sjuksköterska.
Vissa kurser bygger på varandra och måste läsas i rätt ordning. Är du anmäld till kurspaketet är det inget du behöver
fundera på, då läggs kurserna i rätt ordning, däremot om
du vill läsa kurserna en och en på egen hand så är det av
betydelse.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Svenska 1

100

eller
Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Övriga språkkunskaper är en fördel.

Vi har engagerade och behöriga lärare!
Vi arbetar med dig för dina mål!
Vi erbjuder verklighetsanspassad undervisning!
Komvux Österåker, Stenhagsvägen 45-47, 184 86 Åkersberga, tel. 08-540 817 01, www.osteraker.se/komvux, komvux@osteraker.se
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Vårdbiträde 800 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från Vård- och omsorgsprogrammet utformat för
arbete som vårdbiträde. 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.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

I flera kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, under utbildningstiden. Ca 35 tim/vecka under 4 veckor.

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Har du arbetat inom vård och omsorg tidigare har du
möjlighet att få dina kunskaper validerade.

Omvårdnad 1

100

Psykiatri 1

100

Efter att du slutfört utbildningen har du de kunskaper
som krävs för att arbeta som vårdbiträde inom bland
annat äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller funktionshinderområdet.

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Svenska 1

100

Utbildningen går även att bygga på med fler kurser
till gymnasieexamen i Vård- och omsorgsprogrammet
samt behörighet för exempelvis sjuksköterska.

Svenska som andraspråk 1

eller
100

Du kan läsa på heltid eller deltid. Vissa kurser bygger på varandra och måste läsas i rätt ordning. Är du
anmäld till kurspaketet är det inget du behöver fundera
på, då läggs kurserna i rätt ordning, däremot om du
vill läsa kurserna en och en på egen hand så är det av
betydelse.
Övriga språkkunskaper är en fördel.

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

Komvux Österåker, Stenhagsvägen 45-47, 184 86 Åkersberga, tel. 08-540 817 01, www.osteraker.se/komvux, komvux@osteraker.se
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Vårdbiträde 800 poäng
- i kombination med Sva grund 200-600 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från Vård- och omsorgsprogrammet utformat för
arbete som vårdbiträde. 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 har avslutat SFI D och vill arbeta inom vården är
det här utbildningen för dig.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Hos oss på Komvux Österåker får du en gedigen yrkesutbildning. Efterfrågan på utbildad vård- och omsorgspersonal är stor.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Efter att du slutfört utbildningen har du de kunskaper som
krävs för att arbeta som vårdbiträde inom bland annat
äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller funktionshinderområdet.

Omvårdnad 1

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

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.

Svenska som andraspråk grundläggande

200-600

Svenska som andraspråk 1

100

I flera kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, under utbildningstiden. Ca 35 tim/vecka under 4 veckor.
Har du arbetat inom vård och omsorg tidigare har du
möjlighet att få dina kunskaper validerade.
Du kan läsa på heltid eller deltid. Vissa kurser bygger på
varandra och måste läsas i rätt ordning. Är du anmäld
till kurspaketet är det inget du behöver fundera på, då
läggs kurserna i rätt ordning, däremot om du vill läsa
kurserna en och en på egen hand så är det av betydelse.
Utbildningen går även att bygga på med fler kurser till
undersköterska, gymnasieexamen i Vård- och omsorgsprogrammet soch/eller behörighet för exempelvis
sjuksköterska.
Övriga språkkunskaper är en fördel.
Vi har engagerade och behöriga lärare
Vi arbetar med dig för dina mål
Vi erbjuder verklighetsanspassad undervisning
Komvux Österåker, Stenhagsvägen 45-47, 184 86 Åkersberga, tel. 08-540 817 01, www.osteraker.se/komvux, komvux@osteraker.se
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Barnskötare - Elevassistent
(900p + 400p)

En yrkesutbildning med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformad för dig som
vill arbete inom pedagogisk verksamhet med barn och unga.

Yrkespaketet syftar till att ge dig:
•
•
•
•
•
•

•

förmåga att arbeta med barns och ungas växande
och lärande utifrån deras förutsättningar.
förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin
arbetsprocess.
kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
kunskaper om grundläggande demokratiska värden
och internationella överenskommelser och riktlinjer
som styr olika verksamheter.

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som barnskötare alternativt
elevassistent.
Utbildningen omfattar dels en bas med programgemensamma ämnen på 900 poäng och dels en
påbyggnad på 400 poäng du väljer. Vissa kurser
bygger på varandra och måste läsas i rätt ordning.
Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan
eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i
lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens
arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller
sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den
pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Kurser som ingår i Bas, 900 poäng
Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Specialpedagogik 1

100

Påbuggnad, 400 poäng
Du väljer att läsa en av nedanstående påbyggnader:

Påbyggnad - Barnskötare, 400 poäng
Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Påbyggnad - Elevassistent, 400 poäng
Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Specialpedagogik 2

100

Elevassistenten arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. Elevassistenten
kan också vara en extra hjälp i klassrummet under
undervisningen, på raster och på fritids.
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Barnskötare - Elevassistent
i kombination med grundläggande svenska som andraspråk

(900p + 400p + 200-600p)1
En yrkesutbildning med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformad för dig som
vill arbete inom pedagogisk verksamhet med barn och unga samtidigt som du tränar
dig i det svenska språket.
Yrkesutbildningen syftar till att ge dig:
•1 förmåga att arbeta med barns och ungas växande
och lärande utifrån deras förutsättningar.
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera din
arbetsprocess.
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden
och internationella överenskommelser och riktlinjer
som styr olika verksamheter.

Kurser som ingår i Bas, 900 poäng
Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Specialpedagogik 1

100

Svenska som andra språk, grundläggande

200-600

Påbyggnad, 400 poäng
Du väljer att läsa en av nedanstående påbyggnader:

Utbildningen omfattar en bas med programgemensamma ämnen på 900 poäng och en påbyggnad
på 400 poäng som du väljer.
Utöver detta läser du också grundläggande Svenska
som andraspråk. Hur många poäng svenska du
behöver läsa beror på dina förkunskaper.

Påbyggnad - Barnskötare, 400 poäng

Barns lärande och växande

100

Du ska få kunskaper för arbete som barnskötare alternativt elevassistent. Då du också läser 200-600 poäng
svenska är det en möjlighet för dig som behöver stärka
dig språkligt.

Pedagogiskt arbete

200

Specialpedagogik 2

100

1

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan
eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i
lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens
arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller
sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den
pedagogiska verksamheten tillsammans med
förskollärarna

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Påbyggnad - Elevassistent, 400 poäng

Elevassistenten arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. Elevassistenten
kan också vara en extra hjälp i klassrummet under
undervisningen, på raster och på fritids.
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Kurser A-Ö
Vi har ett stort utbud av gymnasiekurser/grundläggande kurser. De går att läsa en och en
eller i olika kombinationer. Du kanske behöver komplettera din behörighet inför högre
studier eller läsa färdigt din gymnasieexamen. Då hittar du ofta dina kurser här.
Gymnasiala kurser		
Poäng
Anatomi o fysiologi 1		
50
Akutsjukvård 		
200
Engelska 5
		
100
Engelska 6
		
100
Engelska 7
		
100
Etnicitet och kulturmöten
100
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1		
100
Fysik 1a
		
150
Företagsekonomi 1
100
Grundläggande Vård och
omsorg 			100
Historia 1a1
		
50
Historia 1b
		
100
Hälso och sjukvård 1
100
Matematik 1a, 1b, 1c
100
Matematik 2a, 2b, 2c
100
Matematik 3b, 3c
100
Matematik 4 		
100
Medicin 2
		
100
Naturkunskap 1a1
50
Naturkunskap 1a2
50
Naturkunskap 1b
100
Naturkunskap 2
100
Omvårdnad 1 		
100
Pedagogiska teorier och
praktiker			100
Pedagogiskt arbete
200
Pedagogiskt ledarskap
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Samhällskunskap 1a2
50

Samhällskunskap 1b
100
Skapande verksamhet
100
Social omsorg 1 		
100
Specialpedagogik 1
100
Specialpedagogik 2
100
Svenska 1
		
100
Svenska 2
		
100
Svenska 3
		
100
Svenska som andraspråk 1
100
Svenska som andraspråk 2
100
Svenska som andraspråk 3
100
Vård och omsorgsarbete 2
150
Vård- och omsorg vid
demenssjukdom		 100
Vård och omsorg specialisering 100
Äldres hälsa och livskvalitet
200
Grundläggande kurser		
Engelska delkurs 3 och 4
Matematik delkurs 3 och 4
Samhällskunskap
Svenska som andra språk
delkurs 2, 3 och 4
Svenska delkurs 3 och 4

Poäng
200
200
150
200
200
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Svenska för invandrare
Sfi
För dig som inte har svenska som modersmål.
Sfi ger dig grunderna i det svenska språket.
Våra kurser i svenska för invandrare (SFI) är en bra
start på ditt nya liv.
Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska
som modersmål och ger dig grundläggande kunskaper
i svenska språket samt om det svenska samhället.
Du övar läs- och hörförståelse, muntlig kommunikation
samt skriftlig framställning. Du utökar ditt ordförråd,
arbetar med stavning, grammatik och uttal, läser enklare
texter, skriver och bearbetar texter för hand och med
dator.
Komvux Österåker erbjuder lärarledd SFI undervisning på dagtid, 15 timmar per vecka, uppdelat på 4
dagar, för kurserna:
1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3C och 3D
och på kvällstid 6 timmar per vecka, uppdelat på 2
kvällar, för kurserna:
2B, 2C 2D, 3C och 3D.
Vi erbjuder även sfi på distans.
Våra kurser:
Studieväg 1: Kurs A, B, C och D
Studieväg 2: Kurs B, C och D
Studieväg 3: Kurs C och D
Placeringen beror på din studiebakgrund och dina
kunskaper i det svenska språket.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Studie -och yrkesvägledare Katarina Brate på mail:
katarina.brate@osteraker.se, tel 08-540 817 01
eller vår Utbildningsadministratör Annika Svahn på
mail:annika.svahn@osteraker.se, tel: 08-540 817 01
For information in English, please contact us.

På Skolverkets hemsida finns kursplanen för SFI på
olika språk, www.skolverket.se

Ansöker gör du via webbansökan på KCNOs hemsida: www.kcno.se
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Komvux som särskild utbildning
Du som har fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera inom Komvux som särskild utbildning. Du kan studera på
grundläggande och gymnasial nivå. Det finns många kurser du kan välja mellan.
Utbildning på grundläggande nivå

Utbildningen syftar till att ge vuxna kunskaper på en
nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge.

Utbildning på gymnasial nivå

Utbildningen syftar till att ge vuxna kunskaper på en
nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan
ska ge.

Vårt kursutbud 2021/2022
•
•
•
•
•
•

Svenska grundläggande kurs
Svenska 1, gymnasial kurs
Språk och kommunikation, träningsskola
Matematik grundläggande kurs
Matematik 1, gymnasial kurs
Matlagning

Övriga kurser kan komma att bedrivas om önskemål
inkommer.
Din lärare ger dig information om kursens innehåll,
betygskriterier och hur ni ska arbeta.
Om du har frågor kring kurserna kontakta gärna vår
specialpedagog Ingrid Stenling eller vår studie-och
yrkesvägledare Katarina Brate. Se kontaktinformation
på vår hemsida, www.osteraker.se/komvux

Betyg/intyg på lärvux

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs på grundläggande nivå och på gymnasienivå.
För den elev som inte uppnår betyg utfärdas ett intyg
att eleven har deltagit i kursen.

Betyg/intyg på träningssärskolan

Betyg eller intyg ges efter avslutade kurser.

Kostnadsfri undervisning

Den kostnadsfria undervisningen sker i små grupper
dagtid på Komvux Österåker.
Matlagningskurs ges på annan plats.

Ansökan

Du som redan går på Lärvux erbjuds en tid tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.
Då kan ni tillsammans göra en fortsatt ansökan.
Nya elever ansöker genom att fylla i vår ”Ansökan till
Komvux som särskild utbildning” som du hittar på
vår hemsida www.osteråker.se/komvux under rubriken
”Komvux som särskild utbildning”.
Vi tar emot ansökningar under hela läsåret och fyller
på i kurserna i mån av plats.

Saknar du någon kurs?

För ytterligare kursutbud se vår hemsida: www.osteraker.se/komvux under rubriken ”Komvux som särskild
utbildning”.
Komvux Österåker, Stenhagsvägen 45-47, 184 86 Åkersberga, tel. 08-540 817 01, www.osteraker.se/komvux, komvux@osteraker.se

