
Vård- och 
omsorgsutbildning

Fördjupningskurser:
Inriktning mot akutsjukvård
Akutsjukvård  .........................................................................................................200 p
Vård och omsorg vid demenssjukdomar ...........................................................100 p

Inriktning mot personer med funktionsnedsättning
Psykiatri 2 ...............................................................................................................200 p
Specialpedagogik 2 ................................................................................................100 p

Inriktning mot vård och omsorg av äldre
Äldres hälsa och livskvalitet  ................................................................................200 p
Vård och omsorg vid demenssjukdomar ...........................................................100 p

Gymnasiearbete
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 vald inriktning. Under APL följer du 
din handledares arbetsschema och därför måste vara beredd att arbeta både 
dag, kväll och helg.

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

Start:
8 januari 2018, sista ansökningsdag 8 november.

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, hemtjänst och särskilda boenden
• Särskild omsorg, t ex arbete med personer som har funktions-
 nedsättning. Intellektuell och/eller fysisk funktionsnedsättning.
 Särskilt boende, daglig verksamhet, personlig assistent eller 
 elevassistent. Psykatrisk vård.
• Hälso- och sjukvård

Gemensamma kurser:
Etik och människans livsvillkor  ..........................................................................100 p
Hemsjukvård  .........................................................................................................100 p
Hälsopedagogik  ....................................................................................................100 p
Medicin  ..................................................................................................................150 p
Psykiatri 1  ..............................................................................................................100 p
Psykologi  .................................................................................................................. 50 p
Specialpedagogik 1  ...............................................................................................100 p
Vård- och omsorgsarbete 1  .................................................................................200 p
Vård- och omsorgsarbete 2  .................................................................................150 p
Vårdpedagogik och handledning  .......................................................................100 p

1550 poäng, 46-50 veckor
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 för vidare studier.

VUXENUTBILDNINGEN ÅMÅL

Förkunskaper:
Kunskaper i svenska motsvarande åk 9.

Information/vägledning:
Kontakta vägledare Jennie Solvang, tel 0532-174 43,
e-mail: jennie.solvang@amal.se

Med reservation för eventuella ändringar
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Bantekniker

VUXENUTBILDNINGEN ÅMÅL

Heltid (800 p) 27-29 veckor
Kursen ger grundläggande kunskaper för att arbeta inom järnvägsbranschen. 
Utbildningen har både teoretiska och praktiska moment. Du som går utbildningen 
ska ha för avsikt att försörja dig som bantekniker.

Kursinnehåll:
Utbildningen varvar teori och praktik med möjlighet till 
företagsförlagd utbildning. Gemensamma kurser är 800 p.
Utbildningen är CSN-berättigad.     

Kursstart:
12-16 personer kan antas till utbildningen. Intervjuer 
kommer att genomföras före kursstart. Vi tillämpar en 
provperiod om sex veckor. Kursstart vecka 46.

Förkunskaper:
Körkort B.
För den som inte har svenska som modersmål erbjuds stöd i 
yrkessvenska.

Plats: 
F d Nilfisks lokaler, Strömsbergsgatan 2, Åmål.

Kostnader:
Den studerade står själv för skyddskor, överdragskläder, 
litteratur, läkarundersökning samt eventuellt för boende och 
resor vid företagsförlagd praktik.

Mer information:
Kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen


