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Lokalvård med språkstöd - Lär dig ett yrke och svenska samtidigt!
Gillar du ordning och reda? Då kan lokalvårdare vara en utbildning för dig!
Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och som tycker om att arbeta inom ett serviceyr-
ke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter. 

Jobbet som lokalvårdare varierar mycket beroende på vilken arbetsplats du är på och vad städuppdraget är. Du kan 
ena dagen arbeta med kontorsstädning och nästa dag arbeta med att städa på en byggarbetsplats eller i ett hyreshus. 

Omfattning
Utbildningen är 6 månader lång och det ingår praktik i utbildningen (arbetsplatsförlagt lärande).

Innehåll
Utbildningen ger dig grundläggande yrkes-
kunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, 
kunskap i kommunikation och samverkan i 

mötet med människor samt kännedom om ett hållbart ar-
bete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska 
moment att varvas med teoretiska genomgångar.

Arbetsmarknad
Det finns en stor efterfrågan på personal inom 
lokalvård och som förväntas öka. Efter utbild-
ningen kan du arbeta med lokalvård på till 

exempel skola, äldreomsorg eller på kontor.

Yrkesvux med språkstöd är en grundläggande yrkesutbildning i kombination med språkstöd. Det betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som 
du lär dig det svenska språket och läser yrkessvenska.



Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
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Telefonväxel: 0521-72 27 40
En del av Kunskapsförbundet

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

KURSER

Poäng Poäng

Städservice 100 Service och bemötande 100

Orienteringskurs yrkessvenska 200

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

STUDIEPERIODER OCH POÄNG

Studieperiod 1

 2022-08-22 - 2023-01-06

Reservation för ändringar i studieperioderna
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