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Yrkesvux 2017 - möjligheter för 

framtiden 

Vård och Omsorgsutbildning (med fördjupning inom 

äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.) 

Allmän information 

Yrkesvux är utbildningar på gymnasial nivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete 
efter genomgången kurs. 
Vuxenutbildningen i Kumla är under certifiering till Vård- och omsorgscollege. Beslut om 
godkännande är planerat till 2017-04-05. 
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 

 

Utbildningens innehåll 

I utbildningen ingår programgemensamma kurser 950 p, fördjupningskurser 450 - 500 p och 
gymnasiearbete 100 p, sammanlagt 1500 -1550 p 
 
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 
 

Äldreomsorg: Funktionshinder: 

Vård- och omsorg vid demenssjukdom 100p      Socialpedagogik 100p          
Hemsjukvård 100p                                                   Specialpedagogik 2 100p 
Äldres hälsa och livskvalitet 200p                         Hemsjukvård 100p 
Palliativ vård 100p Komplementärmedicin 100p  
 Valbar kurs 50/100p  
 
 
 

http://www.csn.se/
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Psykiatri 
 
Psykiatri 2 200p 
Samhällsbaserad psykologi  100p 
Socialpedagogik 100p 
Valbar kurs 50/100p 
 
Inriktningen sjukvård erbjuds inte inom denna utbildning. 

 

Arbetsformer 

Utbildningen påbörjas som en  distansutbildning i samarbete med NTI. Utöver finns möjlighet till stöd  
i studieteknik och rapportskrivande onsdag eftermiddagar från 26 april till 7 juni. 
Planering pågår för att utbildningen i augusti ska övergå till en lärlingsutbildning, där stor del av 
utbildningen genomförs på en arbetsplats. 
För de som fortsatt läser distans ingår arbetsplatsförlagd lärande på en arbetsplats under ledning av 
en handledare. Utbildningen är en heltidsutbildning. Om man har arbetat inom området kan man 
validera dessa kunskaper vilket kan avkorta utbildningen. 

 

Utbildningstid: 

Utbildningen börjar den 24 april 2017. Normalstudietid är 18 månader, men kan variera beroende på 
dina förkunskaper. 

 

Ansökan: 

Skicka din ansökan till eller boka tid och gör en ansökan: 
Kumla kommun, Servicecenter 692 80 Kumla 
Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se/vuxenutbildning 
Vi vill ha din ansökan senast den 19:e mars. 
Du som har en visstidsanställning inom äldreomsorgen ska bifoga kopia på ditt anställningsbevis. 
Du som inte är bokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun. 

 

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 

 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter: 

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

 

http://www.kumla.se/vuxenutbildning
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