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Gemensamma kurser 
Etik och människans livsvillkor 100 poäng 

Hälsopedagogik 100 poäng 

Medicin 1  150 poäng 

Psykiatri 1 100 poäng 

Psykologi 1 50 poäng 

Specialpedagogik 1 100 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng 

  

Fördjupningskurser 
Inriktning mot personer med funktionsnedsättning  

Vårdpedagogik och handledning  100 poäng 

Psykiatri 2  200 poäng 

Specialpedagogik 2    100 poäng 

Hemsjukvård  100 poäng  

Inriktning mot vård och omsorg av äldre 

Vårdpedagogik och handledning   100 poäng 

Äldres hälsa och livskvalitet   200 poäng 

Vård och omsorg vid demenssjukdom   100 poäng 

Hemsjukvård    100 poäng 

 

Gymnasiearbete 100 poäng 

I slutet av utbildningen skall du fördjupa dig i ett eget valt område där du visar att du är förberedd för vård och 

omsorgsyrket. Gymnasiearbetet betygssätts med E eller F. 

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
I utbildningen ingår 12 veckors APL fördelat på tre perioder i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt i din 

valda inriktning. Under APL följer du din handledares arbetsschema och måste därför vara beredd att arbeta  

både dag, kväll och helg. 
 

Betyg 
Betyg sätts efter uppnått kursmål i varje kurs enligt skalan: A-F 

  

Start 
Januari 2017. 

 

1550 POÄNG, 46-50 VECKOR 



Vuxenutbildningen Tfn: 0532-172 15, 174 43 Sveriges mest gästvänliga 
Schölinsgatan 7 E-post: vux@amal.se stad! – Vision 2020 
662 32 ÅMÅL    www.vux.amal.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du får grundläggande kunskaper för 

arbete i vård och omsorgsverksamheter. 

Du får också en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. 

 

 

Att arbeta inom vård- och omsorg 

innebär 
 ett omväxlande och stimulerande arbete för dig, 

som har intresse för och vill arbeta med 

människor. 

 många olika arbetsuppgifter som utgår från 

kundens/patientens behov av hjälp och stöd. 

 förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig 

in i andra människors situation. 

 att arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra. 

 

 

 

 

 

 

Arbetsområden efter utbildningen 

 Äldreomsorg, t ex arbete inom hemvård och särskilda 

boenden 

 Särskild omsorg, t ex arbete med personer som har 

utvecklingsstörning och/eller funktionshinder 

 Hälso- och sjukvård, psykiatrisk vård och rehabilitering 
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Förkunskaper 
Kunskaper i svenska motsvarande åk 9. 

Information/Vägledning 
Kontakta vägledare Jennie Solvang  

Tfn: 0532-174 43 

E-mail: jennie.solvang@amal.se 

 


