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Vård och omsorg 1,5 år
Planerad start:
29 augusti 2022
Heltidsstudier under 1,5 år.

Till ansökan skall
bifogas:
•
•

Kopia på betyg
Personligt brev

Sista ansökningsdag:
3 juni 2022

Förkunskaper,
godkända betyg i:
Svenska/svenska som andraspråk grund.

Utbildningsort:
Dingle
Hemsida:
munkedal.se/
kunskapenshus

Följ oss på facebook:
Kunskapens Hus i Dingle
Vi finns på Instagram:
kunskapenshusidingle

Vård- och omsorgsutbildningen passar dig med ett stort
människointresse som vill ha ett omväxlande och stimulerande arbete med människor med olika behov.
Att arbeta inom vård, omsorg och funktionshinder
innebär:
-att arbeta nära vårdtagare/brukare och anhöriga
-att ha förmåga att förstå och kunna hantera olika
vård- och omsorgssituationer
-att kunna arbeta självständigt och tillsammans med
andra
Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom olika områden, tex. äldreomsorg, psykiatri, hälso- och sjukvård och
inom funktionshinder.
Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. Du
kommer att ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) några
veckor varje halvår där du följer en handledares schema
som innebär arbete dag/kväll och helg.

Kontakt

Utbildningstid: 220829-230602
230828-240112

Studie och

Kurser:

yrkesvägledare
Liliane Hjalmarson
Tel 0524 18077
liliane.hjalmarson@munkedal.se

Lärare
Chatarina Agnulf Nyman
Tel 0524 18464
chatarina.agnulf@munkedal.se

Rektor
Martin Olsson
Tel 0524 18032
martin.olsson@munkedal.se

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100p
Anatomi och fysiologi 1
50p
Anatomi och fysiologi 2
50p
Omvårdnad 1
100p
Omvårdnad 2
100p
Psykiatri 1
100p
Psykiatri 2
100p
Psykologi 1
50p
Samhällskunskap 1a1
50p
Social omsorg 1
100p
Social omsorg 2
100p
Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1 100p
Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2 100p
Gerontologi och geriatrik
100p
Hälso- och sjukvård 1
100p
Hälso- och sjukvård 2
100p
Vård och omsorg specialisering
100p
Summa:
1500p

Utbildningen är kostnadsfri, men du ansvarar själv
för inköp av kurslitteratur och resor till och från din
APL plats.
I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator
och internetuppkoppling.
Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns under
vuxenutbildning på vår hemsida:
http://munkedal.se/kunskapenshus
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande.

