
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 yrkesut-
bildning. 

Efter fullgjord utbildning har du möjlighet att arbeta inom 
olika verksamheter. Du kan exempelvis arbeta som under-
sköterska 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 möjlig-
het att få dina kunskaper validerade.

Utbildningen är ca 1,5 år vid heltidsstudier. Utbildningen 
går även att bygga på med fler kurser till en gymnasieexa-
men i Vård- och omsorgsprogrammet och/eller behörighet 
för exempelvis sjuksköterska.

Vissa kurser bygger på varandra och måste läsas i rätt ord-
ning. 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.

Komvux Österåker, Stenhagsvägen 45-47, 184 86 Åkersberga, tel. 08-540 817 01, www.osteraker.se/komvux, komvux@osteraker.se

Komvux Österåker  
Möjligheternas skola - nära dig

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
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Vi har engagerade och behöriga  lärare!

Vi arbetar med dig för dina mål!

Vi erbjuder verklighetsanspassad undervisning!


