
  2017-06-07 
arbet      

Vård och Omsorgsutbildning  

för dig som har visstidsanställning inom äldreomsorgen 

Allmän information 

Riksdagen har beslutat om en satsning på utbildning för personer som har visstidsanställning inom 
vården. Du som har visstidsanställning inom äldreomsorgen i Kumla har möjlighet att söka vård- och 
omsorgsutbildning som ska ge behörighet för tillsvidareanställning som undersköterska. 
Vuxenutbildningen i Kumla är under certifiering till Vård- och omsorgscollege. Beslut om 
godkännande är planerat till hösten 2017 vilket innebär att diplom från Vård- och omsorgscollege 
preliminärt kommer att kunna utfärdas efter utbildningen. 
Förkunskaper är godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från årskurs 9, grundläggande 
vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. 

 

Studiefinansiering 

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se. Socialförvaltningen erbjuder dig också att studera 
upp till 16 timmar per månad på betald arbetstid. 

 

Utbildningens innehåll 

I utbildningen ingår programgemensamma kurser 950 p, gymnasiegemensamma kurser 150 poäng. 
fördjupningskurser 300 p och gymnasiearbete 100 p, sammanlagt 1500 p 
 
Programgemensamma kurser 
Etik och människans livsvillkor 100p                     Hälsopedagogik 100p 
Medicin 1 150p 
Psykiatri 1 100p Psykologi 1 50p 
Specialpedagogik 1 100p Vård- och omsorgsarbete 1 200p 
Vård- och omsorgsarbete 2 150p 
 

Gymnasiegemensamma kurser 
Svenska 1/svenska som andraspråk 1 100p 
Samhällskunskap 1 a 1 50p 
  

Fördjupningskurser, 300 poäng av nedanstående  

Vård- och omsorg vid demenssjukdom 100p *     
Hemsjukvård 100p                                                    
Äldres hälsa och livskvalitet 200p*                    
Palliativ vård 100p 
 

http://www.csn.se/
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I kriterierna för anställningsbarhet inom regionalt Vård- och omsorgscollege krävs kurserna som är 
markerade *.   
  

Arbetsformer 

Utbildningen bedrivs flexibelt med en kombination av distansutbildning och träffar med lärare där du 
kan få handledning och stöd. De kunskaper du fått i arbetet kan valideras vilket kan avkorta 
utbildningen. Normalt studerar du halvtid och arbetar halvtid. 

 

Utbildningstid: 

Utbildningen börjar den 7 september 2017. Studietiden kan variera beroende på dina erfarenheter 
och kunskaper.  

 

Ansökan: 

Gör din ansökan i e-tjänst inom socialförvaltningen som finns i Kumlaportalen. 
Vi vill ha din ansökan senast den 3 juli. 
 

Information och studievägledning: 

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, Studie- och 
yrkesvägledare Roger Källström, 019-588040 eller 070-5640227, roger.kallstrom@kumla.se, eller din 
chef inom äldreomsorgen. 

 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter: 

Besöksadress: Södra Kungsvägen 1, Kumla 
Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla. 
Telefon: 019-588000 
www.kumla.se/vuxenutbildning. 
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