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Lärlingsutbildning Vård
För mer information
kontakta våra studie- och
yrkesvägledare:
Camilla Närvall;
camilla.narvall@falkenberg.se
Pia Fredsted;
pia.fredsted@falkenberg.se
Kristina Johansson;
kristina.johansson2@falkenberg.se

Kursstart:
21 augusti
Behörighetskrav:
Grundskola, betyg i svenska eller svenska som andraspråk
eller motsvarande kunskaper.
Kostnader:
Kostnader för läromedel tillkommer.
Antal platser:
10

Sista ansökningsdag 31 maj 2017

Rektor:
Vladimir Tolevski
Vladimir.tolevski@falkenberg.se

Utbildningens upplägg och omfattning
Lärlingsutbildning är en gymnasial utbildning för vuxna över 20 år som saknar behörighet från gymnasiet,
eller som behöver komplettera sin gymnasieutbildning och som står utanför arbetsmarknaden. 70 % av
utbildningen genomförs på en arbetsplats med en handledare och 30 % genomförs i skolan.
Lärlingsutbildning är ett annat sätt att skaffa sig en gymnasial utbildning, den riktar sig särskilt till personer
som står utanför arbetsmarknaden och som av olika skäl bäst tillämpar sig kunskaper genom praktiskt
arbete. Teori förekommer till viss del men den kopplas hela tiden till praktiska moment på arbetsplatsen.
Då lärlingsutbildningen har ett begränsat antal platser kommer ett urval att göras om antalet ansökningar
överstiger antalet platser. Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du motiverar varför du söker
lärlingsutbildning och varför ett visst yrkesområde intresserar dig. I de fall där ansökningarna överstiger
antalet platser kommer det personliga brevet ligga till grund för ett urval. Utbildningen startar under
förutsättning att tillräckligt elevunderlag finns.

Kurspaket lärlingsutbildning vård – 3 terminer
Kurs

Kurskod

Poäng

Period/tid

Vård och Omsorgsarbete 2
Vård och Omsorg vid demenssjukdom
Etik och människans livsvillkor
Äldres hälsa och Livskvalitet

VÅRVÅR02
GERVÅR0
MÄNETI0
GERÄLD0

150
100
100
200

VP 18 (180108-180525)
VP 18 (180108-180525)
VP 18 (180108-180525)
VP 18 (180108-180525)

Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Gymnasiearbete
Akutsjukvård

PSYPSY01
SPCSPE01
GYARVO
SJUAKU

100
100
100
200
1550p

HP 18 (180820-190104)
HP 18 (180820-190104)
HP 18 (180820-190104)
HP 18 (180820-190104)

Hälsopedagogik
Medicin 1
Vård och Omsorgsarbete 1
Psykologi 1

HÄLHÄL0
MEDMED01
VÅRVÅR01
PSKPSY01

100
150
200
50

HP 17 (170821-180105)
HP 17 (170821-180105)
HP 17 (170821-180105)
HP 17 (170821-180105)
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