Vård och omsorg deltid flex är för dig som redan
jobbar inom vård men saknar grundutbildning.
Vård och omsorg deltid flex är för dig som idag jobbar inom
vård men saknar grundutbildningen. Du har tillgång till lektioner, handledning och genomgångar i skolan 1-2 dagar/vecka på
deltid (75%). Under övrig tid arbetar du.
Flexibla studier betyder att du använder flera lärformer. Till
stor del studerar du via dator och har möjlighet att få träffa
lärare för handledning.
Du ska kunna studera självständigt och använda digitala medier. Ansöker du till flexibla studier kallas du till ett
obligatoriskt informationsmöte. Du måste kunna komma till
skolan för att delta i obligatoriska moment. Grundläggande
datavana rekommenderas.
Denna utbildning leder till ett meningsfullt arbete för dig som
tycker om att arbeta med människor och inom vården. Du lär dig
om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik och psykologi, om människors olika behov och vilken betydelse livsstilen har för hälsan.
För att klara utbildningen krävs mycket goda kunskaper
i svenska, eftersom höga krav ställs inom yrket vad gäller
kommunikations- och dokumentationsförmåga. Utbildningen
har därför ett stort fokus på både talat och skrivet fackspråk.
Kurspaketet omfattar 1400 poäng. Du kan bli antagen till upp
till 1500 poäng om du väljer att läsa Gymnasiearbete, 100 poäng.
Detta krävs om du ska få diplom från Vård & Omsorgscollege.
Obligatoriska kurser
Orienteringskurs introduktion 50p
Vård - och omsorgsarbete 1, 200p
Hälsopedagogik 100p
Svenska för invandrare/Svenska
som andraspråk grund (individuellt poängupplägg)
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
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
3-30 oktober 2018
Kursstart
7 januari 2019
Omfattning
ca 2 år
Förkunskapskrav
Kunskaper som motsvarar Svenska/
Svenska som andraspråk samt Matematik
på grundläggande nivå.
Lokal
ABF Vux Stampen
Norra Ågatan 10B Göteborg
Mer information
Zeta Borgström
zeta.borgstrom@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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