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Vård och omsorg - förberedande utbildning
Detta är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du tycker om att hjälpa och arbeta 
med människor inom vård och omsorg, men är ännu inte behörig att söka till vår reguljära utbildning till 
undersköterska.

Detta är en förberedande utbildning, med språkstöd, som ger dig kunskaper samt kompetenser för att 
kunna läsa vidare till vår undersköterskeutbildning. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
vilket ger dig praktisk inblick i ditt kommande yrkesliv.

Studieperiod 1 | Förberedande utbildning | 6 månader
Du läser 1 studieperiod som är förberedande för att därefter studera vidare på vår underskö-
terskesutbildning. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

Studieperiod 2-4 | Reguljär Vård och omsorgsutbildning | 1,5 år
Du läser tre perioder, motsvarande cirka 1,5 år. 
Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.
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Förberedande yrkesutbildning är till för dig som inte har svenska som modersmål och som saknar behörighet att söka till en reguljär gymnasial yrkesutbild-
ning. Utbildningen förbereder samt ger dig kunskaper och kompetenser för att kunna läsa vidare på en gymnasial yrkesutbildning.
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KURSER | 550 POÄNG

Poäng Poäng

Samhällskunskap grund 150 Svenska som andraspråk delkurs 4 200

Social omsorg 1 100 Orienteringskurs/Yrkessvenska/Introduktion 100

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll och studieperioder
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

KURSER

Poäng Poäng

Anatomi och fysiologi 1 50 Omvårdnad 1 100

Social omsorg 1 100 Psykologi 50

Psykiatri 1 100 Svenska/svenska som andraspråk 1 100

Orienteringskurs 50 Gerantologi och geriatrik 100

Hälso- och sjukvård 1 100 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100

Anatomi och fysiologi 2 50 Social omsorg 100

Samhällskunskap 1a1 50 Omvårdnad 2 100

Hälso och sjukvård 2 100 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100

Psykiatri 2 100 Vård & omsorg spec./Komvuxarbete 100
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FÖRKUNSKAPSKRAV
Godkänt betyg i:

Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 3 på grundläggande nivå

Sök utbildningen
Använd webbansökan | Komvux. 
Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.

Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
I ditt antagningsbesked hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Där hittar du även tider för telefon och drop-in. 
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 

Kostnader för utbildningen: Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studie-
material, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebe-
sök osv. Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

STUDIEPERIODER

1 studieperiod - se hemsida för aktuella datum

Reservation för ändringar i studieperioderna.
Läs mer om utbildningen på hemsidan.


