Kommunal vuxenutbildning

Vård och omsorg
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vårdoch omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och
stöd i något av livets olika skeden. Du kan söka arbete inom hälso- och sjukvård,
psykiatri eller arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det
finns också andra yrkesområden där din kompetens kan vara en tillgång.
Vård- och omsorgsutbildning • 1 500 p

Först läser Du kurser motsvarande 950 gymnasiepoäng (gemensamma kurser). När du är klar
med dessa 950 poäng söker du en av fyra fördjupningar mot yrkesutgångarna Äldreomsorg, Psykiatri, Funktionshinderområdet eller Hälso- och sjukvård. I utbildningen ingår Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 på gymnasienivå.
Komplettering av fördjupningskurser:
Du som har omvårdnadsutbildning och vill komplettera med ytterligare fördjupningskurser kan
söka kurser inom yrkesutgångarna.

Vård- och omsorgscollege (VO-College)

är en samverkansform mellan kommunala, landsting, primärvård och privata arbetsgivare inom
vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningsanordnare. I Skaraborg samarbetar
14 kommuner med Västra Götalandsregionen, privata vårdföretag, fackliga organisationer och
utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Tillsammans formar de relevanta vård- och omsorgsutbildningar.
Efter genomförd utbildning på 1500 poäng kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege.
Diplomet är en kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga
företrädare.

Stöd i dina studier

Under din studietid på Lärcenter har du möjlighet att få stöd av lärare i studieverkstan. Vissa
tider finns också dina vårdlärare där.

GEMENSAMMA KURSER (950 p)
Vård och omsorgsarbete 1 (200 p)
Medicin 1 (150 p)
Etik och människans livsvillkor (100 p)
Hälsopedagogik (100 p)

Vård och omsorgsarbete 2 (150 p)
Specialpedagogik 1 (100 p)
Psykologi 1 (50 p)
Psykiatri 1 (100 p)

FÖRDJUPNINGSKURSER (450 p)
Fördjupning kan du söka först när du är klar och betygsatt med de gemensamma karaktärsämneskurserna (950 p). Dessa startar under förutsättning att det finns 5 deltagare.
• ÄLDREOMSORG
Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 p)
Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)
Kost, måltid och munhälsa (100 p)
Psykologi 2b (50 p)

• PSYKIATRI
Psykiatri 2 (200 p)
Rättspsykiatri (100 p)
Samhällsbaserad psykiatri (100 p)
Psykologi 2b (50 p)

• HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Akutsjukvård (200 p)
Palliativ vård (100 p)
Medicin 2 (100 p)
Psykologi 2b (50 p)

• FUNKTIONSHINDEROMRÅDET
Specialpedagogik 2 (100 p)
Socialpedagogik (100 p)
Vårdpedagogik och handledning (100 p)
Kost, måltid och munhälsa (100 p)
Psykologi 2b (50 p)

GYMNASIEARBETE (100 p)
KONTAKT
Ewa Halldén, vård- och omsorg
0515-88 71 42 · ewa.hallden@edu.falkoping.se

webbansökan på www.lärcenter.nu

Aktuella kursstarter VUX

K
ursstart		Studieform					Ansökningsperiod
14 augusti		
Närdistans, Schemabunden, Lärling		
1/4 - 9/6
2 oktober		
Närdistans, Schemabunden, Lärling		
12/6 - 8/9
15 januari-18		
Närdistans, Schemabunden, Lärling		
11/9 - 1/12
12 mars-18		
Närdistans, Schemabunden, Lärling		
4/12 - 17/2

