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erbjuder utbildning inom:

Vård & Omsorg med
yrkessvenska
Planerad start:

31 augusti 2020
Schemalagda heltidsstudier under 80
veckor.

Till ansökan skall
bifogas:
•
•
•

Kopia på betyg
Personligt brev
Tjänstgöringsintyg

Sista ansökningsdag
5 juni 2020

Förkunskaper:

Godkänt betyg från lägst
SFI D.

CSN:
Sök på csn.se

Utbildningen är för dig som vill studera vård & omsorg
och samtidigt läsa svenska på grundläggande nivå.
Undervisningen i svenska anpassas till den nivå du
befinner dig på och du har möjlighet att läsa och få betyg
i Svenska som andraspråk 1/Svenska 1.

Att arbeta inom vård & omsorg innebär
Utbildningsort:
Dingle
Mer info på vår hemsida:
munkedal.se/
kunskapenshus

Följ oss på facebook:
Kunskapens Hus i Dingle

•

Ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som
har intresse för och vill arbeta med människor.

•

Många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov av hjälp och stöd.

•

Förmåga att lyssna, kommunicera, ta ansvar och
kunna sätta sig in i andra människors situation.

•

Att arbeta självständigt och tillsammans med andra.
Arbetsområden efter utbildningen

Vi finns på Instagram:
kunskapenshusidingle

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka tjänst
inom tex:
•

Äldreomsorg, tex inom hemtjänst och särskilda
boenden.

•

Funktionsnedsättningsområdet, tex med människor
som har fysiska, psykiska eller intellektuella
funktionsnedsättningar.

•

Hälso– och sjukvård samt rehabilitering.
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Utbildningstid: 200831 - 210604
210830 - 220603
Kurser:
Etik & människans livsvillkorMÄNETI0
100p
Hälsopedagogik
HALHAL0
100p
Medicin 1
MEDMED01 150p
Psykiatri 1
PSYPSY01
100p
Psykologi 1
PSKPSY01
50p
Hemsjukvård
SJUHEM0
100p
Specialpedagogik 1
SPSCPE01
100p
Vård & omsorg vid demens GERVÅR0
100p
Äldres hälsa & livskvalitet GERÄLD0
200p
Vård & omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200p
Vård & omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150p
Gymnasiearbete
GYARV0
100p
Sv som andraspråk/ Sv grund
individuellt

Henrik Oleskog
Tel 0524 18228
henrik.oleskog@munkedal.se

Utbildningen är både teoretisk och praktiskt upplagd. APL (Arbets Platsförlagt Lärande) erbjuds
inom kommunernas verksamheter. Du följer din
handledare enligt schema dag/kväll/helg.
Kostnader/utrustning: Läromedel ca 3000kr
fördelat på två år och kostnader för resa till
studiebesök samt APL plats.
Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller
direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns
under vuxenutbildning på vår hemsida:
http://munkedal.se/kunskapenshus

