Vårdvalidering

Har du redan kunskap om arbete inom vård och omsorg och vill få dina erfarenheter
erkända? Har du funderat på att vidareutbilda dig men tyckt att det känts som ett
stort steg att ta? Nu har du chansen att utbilda dig till undersköterska, skötare och
stödassistent på ett enklare sätt.
Med praktisk erfarenhet av vård- och omsorgsarbete har du många kunskaper som inte alltid
är synliga för andra, genom validering får du
hjälp att sätta ord på det du redan kan och
förkorta din väg genom utbildningen.
ValiWeb VUX erbjuder ett nytt system att validera
och komplettera det just du saknar. Du får en
individuell studieplan och studerar i din egen takt

Utbildningstyp:
Gymnasial Vuxenutbildning

Sista ansökningsdag:
Flexibel ansökan

Studieort:
Distans med enstaka
obligatoriska fysiska träffar

Utbildningsstart:
Flexibel start

www.skelleftea.se/vux

och på dina egna villkor. Du påbörjar din utbildning
när det passar dig och kan enkelt justera studiesituationen om dina förutsättningar förändras.
ValiWeb VUX erbjuder tillgängliga och engagerade mentorer som hjälper dig på vägen.
Rekryteringsbehoven är stora inom så väl
kommun som region. Du behövs!

Omfattning:
Traditionell undersköteskeutbildnign på vuxenutbildningen tar ca 1,5 år på heltid. Utbildningen är
avgiftsfri och kan vara CSN-berättigad. Kostnad för
kurslitteratur kan tillkomma. Poäng: 1 500.

Digitalt arbetssätt
Validering och utbildning sker helt digitalt. Du
behöver därför ha grundläggande datavana och
tillgång till dator med kamera och internetuppkoppling.
Arbetsplatsförlagt lärande
Validering kan minska behovet av APL i din
utbildning, men kan variera för varje enskild
individ. Vårdutbildning till undersköterska
innefattar normalt 12 veckors APL.
Efter utbildningen
Vård och omsorgsutbildningen görs om hösten
2021. Det innebär att du efter helt genom-

gången utbildning är kvalificerad för arbete
som undersköterska, stödassistent och skötare
inom psykiatrin.
Just nu satsat det extra på kompetenshöjning
inom äldreomsorgen och utbildning kan leda till
större möjligheter för tillsvidareanställning och
anpassad lön.
Har du frågor om utbildning eller validering
är du välkommen att kontakta oss för mer
information!

Kurser som ingår i utbildningen
För mer information se Skellefteå kommuns hemsida för vårdvalidering skelleftea.se/validering
UNDERSKÖTERSKA, 1500 P
Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och
omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska.
Anatomi och fysiologi 1				50p
Anatomi och fysiologi 2 				50p

Om validering och utbildningens
upplägg, kontakta:
ValiWeb Vux, Linda Jonsson
Tel. 0910–73 53 93
linda.a.jonsson@skelleftea.se

Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1				100p

Elin Mattsson
Tel: 0910–71 25 26

Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2				100p

elin.mattsson@skelleftea.se

Gerontologi och geriatrik				100p
Hälso- och sjukvård 1				100p
Hälso- och sjukvård 2				100p
Psykiatri 1				100p
Psykiatri 2				100p
Psykologi 1				50p
Social omsorg 1				100p
Social omsorg 2				100p
Vård- och omsorg, specialisering		100p
Svenska 1				100p
eller
Svenska som andra språk 1 			100p
Samhällskunskap 1a1				100p
giltig från och med 2021-07-01

En validering kan ge en strukturerad värdering och
dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du
skaffat dem. Genom validering kan din kompetens
bli formellt erkänd.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer
0910–73 50 00 (Kundtjänst)
vux@skelleftea.se.
Om dina möjligheter till studiemedel,
kontakta:
CSN på telefonnummer
0771–27 60 00 eller e-post.
Rektor:
Jenni Andersson, rektor på Vux
jenni.andersson@skelleftea.se
Anordnare:
Vuxenutbildningen i Skellefteå

www.skelleftea.se/vux

