Vård- och omsorg
Vård- och omsorgsutbildningen är en bred utbildning, för dig
som vill arbeta med människor. Efter utbildningen kan du söka arbete inom hälsooch sjukvård, psykiatri eller med äldre och funktionshindrade. Vi är certifierade som
Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetssäkring på utbildningen. Efter
genomförd utbildning kan du få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Diplomet
är ett kvalitetsbevis som visar att utbildningen samverkat med branschen och fackliga
företrädare.
Utbildningen bygger på ett kunskapssökande med ett flexibelt och problemlösande
arbetssätt. Lärarledd tid varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, studiebesök
som kan bedrivas enskilt eller i grupp.
Har du erfarenheter från vård- och omsorgsarbete men saknar dokumentation på
detta, har du möjlighet att efter antagning validera viss kunskap.
Förkunskapskrav
Grundskolekompetens/grundläggande svenska som andraspråk eller på annat sätt
förvärvat likvärdiga kunskaper.
Utbildningsstart
Se hemsidan eller kontakta oss på KompetensCentrum.
Utbildningsort
Utbildningen är ett samarbete mellan KompetensCentrum i Tidaholm och Lärcenter i
Falköping. Du får vara beredd på att åka till Lärcenter i Falköping där vissa
obligatoriska utbildningsmoment sker. När du läser fördjupningsdelen under sista
studieperioden är all undervisning i Falköping.
Utbildningens längd
Utbildningstiden är cirka tre studieperioder/terminer. Den studerande blir antagen till
grundutbildning(två terminer) och får senare ansöka om fördjupning (en termin) när
man klarat grundutbildningen.
Betyg
Efter avslutad utbildning utfärdas betyg enligt Skolverkets ämnesplaner och
betygskriterier.
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APL – Arbetsplatsförlagt lärande
APL är en obligatorisk del i utbildningen och kan vara förlagd både dag, kväll och
helg.
Studiemedel
Utbildningen ger dig rätt att söka studiestöd via CSN om du läser på minst 50 %
studietakt. All information hittar du på www.csn.se.
Ansökan
Ansökan görs på en särskild blankett som du får på KompetensCentrum eller laddar
ner från hemsidan. Ansökan skickas till KompetensCentrum. Om du är folkbokförd i
annan kommun ska ansökan lämnas på hemkommunens komvux. Kopia på tidigare
betyg ska alltid bifogas.
Sista ansökningsdag
Se hemsidan www.tidaholm.se/kompetenscentrum eller kontakta oss på
KompetensCentrum.
Mer information
Har du frågor är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare på telefon
0502-60 62 60 eller 0502-60 63 45. Besök oss gärna på Facebook!
Utbildningsplan
De gemensamma kurserna läses av alla som går utbildningen. Det finns sedan fyra
olika valbara fördjupningsdelar som du läser i slutet av din utbildning. Du väljer en av
dessa. Kursen Svenska A/ Svenska 1 samt gymnasial kurs i Samhällskunskap krävs
för att bli anställningsbar. Om du inte har läst dessa kurser har du möjlighet att läsa
dem också. Utbildningsplanen är med reservation för ändringar av kurser beroende
på vad som beslutas inom Vård- och omsorgscollege.
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Gemensamma kurser - grundpaket
Vård- och omsorgsarbete 1
Etik och människans livsvillkor
Medicin 1
Hälsopedagogik
Samhällskunskap 1a1
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Psykologi 1
Psykiatri 1
Summa:

Poäng
200 p
100 p
150 p
100 p
p50 p
P p
100
150 p
50 p
100 p
1000 p

Kurskod
VÅRVÅR01
MÄNETI0
MEDMED01
HALHAL0
SAMSAM01a1
SPCSPE1
VÅRVÅR02
PSKPSY01
PSYPSY01

Du ska välja EN inriktning av de fyra valbara fördjupningsdelarna
Äldreomsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet
Gymnasiearbete

400 p
100 p
200 p
100 p

Kurskod
GERVÅR0
GERÄLD0
GYARVO

Funktionsnedsättning
Specialpedagogik 2
Socialpedagogik
Vårdpedagogik och handledning
Gymnasiearbete

400 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Kurskod
SPCSPE02
PEASOC0
PEAVÅD0
GYARVO

Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård
Medicin 2
Gymnasiearbete

400 p
200 p
100 p
100 p

Kurskod
SJUAKU0
MEDMED02
GYARVO

Psykiatri
Psykiatri 2
Samhällsbaserad psykiatri
Gymnasiearbete

400 p
200 p
100 p
100 p

Kurskod
PSYPSY02
PSYSAM0
GYARVO

Läses tillsammans med fördjupning om du saknar
kursen

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Kurskod
100 p

SVESVE01/SVASVA01
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