Vård och omsorg flex passar dig som vill kombinera
studier och arbete.
En vård- och omsorgsutbildning leder till ett meningsfullt
arbete för dig som tycker om att arbeta med människor.
Efter din utbildning kan du arbeta inom flera olika områden
såsom till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller
funktionshinder. Vill du istället studera vidare så finns det
många spännande vidareutbildningar inom området vårdoch omsorg och då har du fått en bred bas att stå på.
Flexibla studier innebär att du är i skolan 1-2 dagar i
veckan, de övriga dagar är ämnade åt självstudier. Vi använder oss av vår lärplattform i utbildningen där du hämtar
studiematerial och lämnar in uppgifter.
Inom kurspaketet väljer du att läsa någon av inriktningarna: äldrevård, hälso- och sjukvård eller psykiatri.
Du läser flexibelt men det kan ingå APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen som då är på heltid. Om du gör
APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda
att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på
kvällar och helger.
Obligatoriska kurser
Orienteringskurs introduktion 50p
Vård - och omsorgsarbete 1, 200p
Hälsopedagogik 100p
Svenska som andraspråk 1 /
Svenska 1, 100p
Etik och människans livsvillkor, 100p
Psykologi 1, 50p
Medicin 1, 150p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Psykiatri 1, 100p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Specialpedagogik 1, 100p
Gymnasiearbete 100p (valbar)
Yrkessvenska Vård 50p (valbar)

Valbara inriktningar 300p
Inriktning Psykiatri:
Samhällsbaserad psykiatri 100p
Psykiatri 2, 200p
Inriktning Hälso- och sjukvård:
Medicin 2, 100p
Akutsjukvård 200p
Inriktning Äldreomsorg:
Äldres hälsa och livskvalitet 200p
Vård- och omsorg vid demens 100p

Ansökningsperiod
24 april-21 maj 2018
Kursstart
27 augusti 2018
Omfattning
Ca 1,5 år, heltid.
Förkunskapskrav
Kunskaper som motsvarar Svenska/
Svenska som andraspråk samt Matematik
på grundläggande nivå.
Lokal
ABF Vux Stampen
Norra Ågatan 10B Göteborg
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