Vård och omsorg
850 poäng | Heltidsstudier

Yrkesområde

Förberedande
utbildning
- kombinerat med
språkstudier

En förberedande utbildning som ger dig inblick i ett yrkesområde samt förutsättningar till vidare studier genom att kombinera yrkeskurser, arbetsplatsförlagda
studier eller studiebesök samt studier i svenska på grundläggande nivå.
Observera att detta inte är någon fullständig utbildning som leder direkt till jobb.

Utbildningen är för dig som funderar på att arbeta inom vård- och omsorg och har
ett annat modersmål än svenska. Du läser svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundläggande nivå och kursen grundläggande inom vård- och omsorg.
Du får stöd i det svenska språket genom hela utbildningen.
I utbildningen ingår också praktik där du får följa och lära dig av en handledare
inom äldreomsorgen. Du får en god förståelse om hur det är att arbeta inom äldreomsorgen. När du arbetar inom vård- och omsorg möter du människor som behöver
hjälp och stöd av olika anledningar, till exempel sjukdom, ålder och/eller funktionsnedsättning.
Observera att detta inte är någon fullständig vård- och omsorgsutbildning. Efter att
du avslutat denna utbildning och klarat av kurserna har du möjlighet att ansöka om
att läsa vidare på vård- och omsorgsutbildningen.
Kostnader för utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder och skor, viss personlig
utrustning samt resor vid arbetsplatsförlagda studier eller studiebesök.
Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se.

Förkunskapskrav
Godkänt betyg i svenska som andraspråk
delkurs 2 på grundläggande nivå eller motsvarande.
Utbildningsort
Vänersborg
Lämna in betyg
Betygen ska vara inlämnade till
Vuxenutbildningen senast 5 juni.
Informationsträff
Obligatorisk informationsträff:
12 juni för behöriga sökande.
Övrigt
När du gör din ansökan måste du skicka
med ditt betyg i svenska som andraspråk.
Du som har avslutad Sfi, kurs D, med lägst
betyg C, kan göra ett test för att visa att du
har de svenskakunskaper som behövs för
fortsätta studera svenska som andraspråk,
delkurs 3. Har du inte varit elev hos oss tidigare så kommer du att bli kallad på test.

Sök senast: 5 juni 2019
Du ansöker genom att använda webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux/

Studieperioder och poäng
Utbildning

Studieperioder

Poäng i varje studieperiod

Förberande utbildning kombinerat med språkstudier

Studieperiod 1: 2019-08-26 - 2020-01-10
Studieperiod 2: 2020-01-13 - 2020-05-29

Studieperiod 1: 400 poäng
Studieperiod 2: 450 poäng

Vård och omsorg

Kurs

Poäng

Svenska som andraspråk, delkurs 3

200

Orienteringskurs

200

Grundläggande Vård och omsorg

100

Svenska som andraspråk, delkurs 4

200

Samhällskunskap grund

150
Totalt: 850 poäng

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss
Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarna på Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg hjälper dig gärna, men du behöver ha koll på viktiga tider
om du vill kontakta Studie- och yrkesvägledningen. Telefontider och drop-in tider är till för kortare frågor.
Läs mer om drop-in tider och telefontider till studie- och yrkesvägledningen på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning/

Veronica Berg | Vänersborg
veronica.berg@kunskapsforbundet.se

Lisbeth Strängbäck | Trollhättan
lisbeth.strangback@kunskapsforbundet.se

Camilla Jönsson | Vänersborg
camilla.jonsson@kunskapsforbundet.se

Marita Ivarsson Axelsson | Trollhättan
marita.ivarsson@kunskapsforbundet.se

Ella Höglind | Vänersborg
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Pia Roslund | Trollhättan
pia.roslund@kunskapsforbundet.se

Helena Gustafsson | Vänersborg
helena.gustafsson@kunskapsforbundet.se

Jennie Ivarsson | Vänersborg
jennie.ivarsson@kunskapsforbundet.se
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