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Vård- och omsorg  
Vård- och omsorgsutbildningen är en bred utbildning, för dig som vill arbeta med människor. 
Efter utbildningen kan du söka arbete inom hälso- och 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 sedan 
tidigare men saknar dokumentation på detta, har du möjlighet att efter antagning validera viss 
kunskap.  

Information om utbildningen 

• 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 kan komma att ske.  

• Utbildningslängd 
Utbildningstiden är cirka tre studieperioder/terminer. 

• Betyg  
Efter avslutad utbildning utfärdas betyg enligt Skolverkets ämnesplaner och 
betygskriterier. Betygen utfärdas från Lärcenter i Falköping. 

• 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. All information hittar du på www.csn.se. 
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Ansökan 

Ansökan görs via vår e-tjänst som publiceras på hemsidan. Ordna fram digitala kopior av dina 
betyg. Du måste bifoga betyg digitalt för att kunna sända in tjänsten. Om du är folkbokförd i 
annan kommun ska ansökan lämnas på hemkommunens komvux. Kopia på tidigare betyg ska 
alltid bifogas. Aktuella ansökningsperioder finns på vår hemsida: 
www.tidaholm.se/kompetenscentrum.  

Har du frågor? 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på vår e-post 
kompetenscentrum@tidaholm.se, du kan också besöka vår hemsida 
www.tidaholm.se/kompetenscentrum. Besök oss gärna på Facebook! 

Utbildningsplan 

De gemensamma kurserna läses av alla som går utbildningen. Kursen Svenska A/ Svenska 1 
samt gymnasial kurs i Samhällskunskap krävs för att bli anställningsbar. Utbildningsplanen är 
med reservation för ändringar av kurser beroende på vad som beslutas inom Vård- och 
omsorgscollege. 

 
Kurs Poäng 

Anatomi och fysiologi 1 50 
Social omsorg 1 100 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 
Omvårdnad 1 100 

Psykologi 1 50 
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 50/100 

Samhällskap 1a1 50 
Hälso- och sjukvård 1 100 

Psykiatri 1 100 
Anatomi och fysiologi 2 50 

Omvårdnad 2 100 
Gerontologi och geriatrik 100 

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 50/100 
Hälso- och sjukvård 2 100 

Psykiatri 2 100 
Social omsorg 2 100 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 
Komvuxarbete  100 

Summa  1500p 
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