Kursutbud – Vård och omsorg

Utbildningen är en bred utbildning för dig som vill arbeta inom vård -och omsorg. Vi
erbjuder två olika studiesätt, lektionsbaserat eller närdistans
Förkunskapskrav – Grundskolan eller motsvarande kunskaper.
Lektionsbaserat studiesätt – Utbildningen bedrivs till stora delar lektionsbaserat där
lärarledd tid varvas med föreläsningar, praktiskt lärande, gruppdiskussioner samt studiebesök
Närdistans- Vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård-och omsorg och som
inte kan studera på heltid. Här tar du ett stort eget ansvar för dina studier. Närdistans innebär
att det är undervisning/praktiska moment/ redovisningar som du måste närvara vid på skolan,
ca 1 tillfälle per kurs och vecka. Detta studiesätt passar dig som har tidigare erfarenhet inom
vård-och omsorg och är intresserad av validering.
Omfattning- 3 terminer, heltid, 1450 (1600) poäng. Kurserna/moment i kurserna kan även
valideras dvs. tidigare kunskaper och erfarenheter som stämmer överens med kursmål eller
delar av kan tillgodoräknas.
APL- arbetsplatsförlagt lärande. I utbildningen ingår 15 veckors APL där du får möjlighet att
utveckla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Apl kan förläggas till annan ort
än skolorten och arbetstiden omfattar både dagtid, kväll samt helger.
Diplom- Vuxenutbildningen i Mariestad är certifierade genom Vård- och omsorgscollege.
Efter avslutad utbildning får du som elev ett Vård- och omsorgscollegediplom. Kravet är
godkända betyg i 1450 p av de nedanstående kurserna och ett godkänt betyg i svenska
1/svenska som andraspråk 1 (eller motsvarande), samt samhällskunskap 1a1 (eller
motsvarande)
Kurser inom vård-och omsorg
Vård-och omsorg 1
Medicin 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Vård och omsorg 2

Poäng
200
150
50
100
150

Fördjupning
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Medicin 2 (valbar)
Vårdpedagogik och handl (valbar)
Äldres hälsa och livskvalité (valbar)
Akutsjukvård (valbar)
Psykiatri 2 (valbar)
Specialpedagogik 2
Specialpedagogik (valbar)

100
100
100
200
200
200
200

Hälsopedagogik
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Gymnasiearbete

Poäng
100
100
100
100

