Vill du arbeta med människor som är i behov av
omsorg, omvårdnad och stöd? Denna utbildning
ger dig möjligheter att kombinera Sfi eller Svenska
som andraspråk med studier inom vård och omsorg,
inriktning äldrevård.
Om du studerar eller nyligen har studerat svenska för
invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning, kan du fortsätta utvecklas mot
vård och omsorg.
Denna utbildning leder till ett meningsfullt arbete för dig
som tycker om att arbeta med människor. Du lär dig om
hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik och psykologi, om människors olika behov och vilken betydelse livsstilen har för
hälsan. Utbildningen har inriktning äldrevård.
I utbildningen ingår moment där du tränar språk i verkliga situationer som kan komma under din praktik samt
de yrkeskunskaper som krävs för en framtida anställning i
branschen.
Skolan erbjuder även praktiska kurser i metodrummet där
du får möjlighet att pröva praktiska moment för att utveckla
ditt språk inför praktik.
Denna utbildning är framtagen i samarbete med Vård- och
omsorgscollege.
Obligatoriska kurser
Orienteringskurs introduktion 50p
Vård - och omsorgsarbete 1, 200p
Hälsopedagogik 100p
Svenska för invandrare/Svenska
som andraspråk grund (individuellt poängupplägg)
Orienteringskurs introduktion
50 p
Orienteringskurs språkstöd 200 p
Orienteringskurs studieteknik
50 p
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)
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 2 år, heltid.
Förkunskapskrav
Sfi C- godkänd. Personlig lämplighet och
förutsättningar för studier inom området
Vård och omsorg.
Arbetssätt
Undervisningsformen är till stor del
ämnesövergripande och i projektform.
Lokal
ABF Vux Stampen
Norra Ågatan 10B Göteborg
Mer information
Christina Schneider
christina.schneider@abf.se
Maria Plogman
maria.plogman@abf.se
Anmälan
https://goteborg.alvis.gotit.se/student
ABF Vux
031-333 20 60
abf.vux@abf.se
www.abfvux.se
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Vård och omsorg med
språkstöd

