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Vård och omsorgsutbildning med språkstöd
En vård- och omsorgsutbildning med språkstöd vänder
sig till dig med annat modesmål än svenska och vill arbeta
inom vård och omsorg. Utbildningen riktar sig till dig som
är i behov av språkstöd för att klara utbildningen. Du är
intresserad av människor och känner för att arbeta med
något meningsfullt. Utbildningen syftar till att ge dig den

poäng

Kurser

KGYORY01 Yrkessvenska............................ 200
GRUGRD0 Grundläggande vård
och omsorg...................................... 100
VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1........ 200
VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2........ 150
MEDMED01 Medicin 1.................................... 150
PSKPSY01 Psykologi 1................................... 50
PSYPSY01 Psykiatri 1.................................. 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1.................... 100
MÄNETI0
Etik och människans livsvillkor.... 100
HALHAL0
Hälsopedagogik......................... 100
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1........ 100
SAMSAM01a Samhällskunskap 1a1.................. 50
GYARV0
Gymnasierarbete........................ 100
Programfördjupning................... 300
Totalt

................................................ 1800 p

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

15 januari 2018
90 veckor
8 december 2017

kompetens som krävs för att du ska vara en attraktiv
medarbetare inom sektorn vård och omsorg. Skolan
kan tillhandahålla praktikplatser inom Landskrona stad.
Utbildningen är certifierad genom medlemskapet i Vård
och omsorgscollege.

Utbildningsort
Landskrona
Arbetsplatsförlagd tid
12-16 veckor.
Förkunskaper
Obligatorisk språktest.
Du kommer att få en kallelse till ett obligatoriskt
språktest efter ansökan. Utbildningen riktar sig
till dig som är i behov av språkstöd för att klara
utbildningen.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även
efter ansökningstidens utgång.
Du ansöker tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun och ansökan görs på
webben https://open24.ist-asp.com/landskrona/
vux/Vux/Start. Är du bosatt i Landskrona och
har frågor kontaktar du studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen, Borgmästargatan 16,
Landskrona. Till ansökan bifogar du betyg och
personbevis. Om du blir antagen till utbildningen
måste du visa ett utdrag från belastningsregistret
som tas med till uppropet.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du vera mer? Kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Susanne Andersson
Telefon: 0418-47 05 01
Webbsida: www.landskrona.se/vard_och_omsorgsutbildning
E-mail: susanne.andersson@landskrona.se

