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Vård & Omsorgsutbildningen ger dig grundläggande
yrkeskunskaper inom hälso- och sjukvård, vård och social
omsorg.
 Utbildningen är anpassad efter arbetslivets behov
 APL, arbetsplats förlagt lärande ingår vid tre
tillfällen under utbildningstiden. Varje tillfälle är fem
veckor. Du blir tilldelad en arbetsplats och arbetstiden
är heltid. I APL ingår det att arbeta kvällar och helger.
 Alla elever gör APL i hemtjänst och på särskilt boende.
Sista APL perioden är inom funktionshinderområdet eller
på demens boende. Detta beror på vilken valbar inriktning
du väljer termin 3.
 Utbildningen har en hälsoprofil
 I vård och omsorg används IT samt andra digitala
hjälpmedel och teknisk utrustning. Utbildningen ger
dig möjlighet att lära dig hantera dessa.
 Fältstudier ingår termin två inom
funktionshinderområdet
 Du har goda möjligheter till arbete efter
utbildningen
 Möjlighet finns för dig att studera vidare inom
hälso- och sjukvård
Utbildningsmål: Utbildningen utvecklar elevens
kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta inom
hälso- och sjukvård, vård, och social omsorg.
Utbildningen utvecklar elevens förmåga att bemöta
människor på ett yrkesmässigt sätt med förståelse,
respekt och delaktighet. Utbildningen utvecklar
eleverna så de får en helhetssyn på människan och
förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.

Besöksadress
Fridhemsvägen 17
Soft Center
372 38 Ronneby

ANSÖKAN
Vi vill ha in en ansökan
med eventuella
betygskopior och ett
personligt brev. I
brevet skriver du lite
om dig själv och varför
du vill gå utbildningen/
Ansökningsblankett finns
på:

https://www.ronneby.se/s
idowebbplatser/vuxenutbi
ldningen-knuthahn/yrkesutbildningar/f
ramtidens-saljare.html

OBS! Vi vill ha din
ansökan i pappersform
dvs. ej digitalt.

Vuxenutbildningen Knut Hahn - Yrkesvux

Omfattning: Heltidsstudier
Studietid: 3 terminer
Kursstart: Se vuxenutbildningen Knut
Hahns hemsida
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms
individuellt.
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Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel
från CSN. Om du saknar grundskola och
gymnasiekompetens finns möjlighet till
högre bidrag. Läs mer på www.csn.se

Administratör
Helena Sarajärvi
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