Vård– och omsorgsprogrammet
Kommunal vuxenutbildning
Riktar sig till dig som vill arbeta inom äldrevård, hemsjukvård, handikappomsorg,
socialpsykiatri eller akutsjukvård.
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kompetens för arbete inom hälso– och sjukvård samt inom
socialtjänst. Efter avslutad utbildning kan du söka arbete som t ex undersköterska, handledare, boendestödjare
eller personlig assistent.
Utbildningen är certifierad inom Vård– och omsorgscollege,
VOC vilket innebär att du är garanterad en utbildning som är i enlighet med de krav som branschen och
arbetsmarknaden ställer.
Kursbeskrivning
Termin 1
Vård– och omsorgsarbete 1
Medicin 1
Hälsopedagogik
Psykologi 1
Praktik 4 veckor, Vård– och omsorg
Totalt

Viktigt inför ansökan
200p
150p
100p
50p
500p

Termin 2
Vård– och omsorgsarbete 2
150p
Specialpedagogik 1+2
200p
Psykiatri 1
100p
Akutsjukvård
50p
Praktik 4 veckor, Specialpedagogik/socialpsykiatri
Totalt
500p
Termin 3
Gymnasiearbete
Akutsjukvård
Etik och människans livsvillkor
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Orienteringskurs
Praktik 4 veckor, akutsjukvård
Totalt

(Ev ändringar kan ske i enstaka kurser)

100p
150p
100p
100p
50p
500p

Utbildningen erbjuds som heltidsstudier med inslag av
distansstudier och i första hand till personer som
saknar gymnasieutbildning eller som har behov av att
ändra yrkesbana.
Även nysvenskar som är i behov av en yrkesutbildning
har möjlighet att söka.
OBS! För att söka måste du ha ett godkänt betyg
i lägst Svenska som andraspråk på
grundläggande nivå.



Skicka in grundskolebetyg samt betyg från SVA1
(SVASVA01), SV1 (SVESVE01), Samhällskunskap
(SAMSAM01a1) eller motsvarande.
 Intyg på arbetslivserfarenhet inom området.
 Tidigare arbetslivserfarenhet inom området kan
valideras
Värt att veta
 Är du mantalsskriven i annan kommun än Norsjö måste
din hemkommun vara villig att betala interkommunal
ersättning
 Studierna berättigar till studiemedel via CSN
 Minst 10 sökande för start av utbildning
 Heltidsstudier, distansundervisning med 2
innedagar/vecka, 3 terminer

START VÅRTERMINEN 2019

Sista ansökningsdag 30/11-2018
Ansökningsblanketter hittar du på www.norsjo.se i
blankettarkivet (Ansökan till Yrkesvux) eller hämtas
på gymnasiets expedition.
För mer information och frågor kontakta Kristiina
Tikkanen, 0918-142 57 alternativt Linnea
Pedersen, SYV 0918-141 83.
kristiina.tikkanen@norsjo.se
linnea.pedersen@norsjo.se

Välkommen med din ansökan!

