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 Kinda lärcentrum 

Vård- och omsorgsutbildning 
Yrkespaket undersköterska 1500 poäng 

När: kursstart 4 januari 2021 
Ansökan: senast 6 november 
ansökningsblankett finns på: Kinda.se/Kindalärcentrum/Vård och omsorg samt Barn och fritid 

För vem:  
För dig som vill arbeta med människor i behov av vård, omsorg eller stöd och service. 
Du får lära dig grundkunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård, äldreom-

sorg, psykiatri och inom arbete med funktionsnedsättningar. Efter avslutad utbildning 

kan du t.ex. arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare eller 

skötare inom psykiatrisk vård. 

Omfattning: Tre terminer på heltid  

Termin 1: 4/1-4/6  

450 p gemensamma vård- och omsorgskurser (+ 100 p sv/sva 1*)  

Termin 2: 16/8-31/12  

400 p gemensamma vård- och omsorgskurser (+ 50 p samhällskunskap 1a1*) 

Termin 3: 3/1-10/6 

500 poäng vård- och omsorgskurser med inriktningsval äldreomsorg, akutsjukvård, 

psykiatri eller funktionsvariationer.   

*om du inte fått godkända betyg i dessa kurser innan. 

Hur: 
En studievecka = vissa dagar lärarledd undervisning; andra självstudier/gruppstudier.  

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)= c:a 5 veckor/ termin ingår i betygsättning.  

Inget tidigare betyg i svenska/samhällskunskap på gymnasienivå = individuella 

distansstudier utöver andra kurser.  

Inriktningsval termin 3 med fåtal sökande = individuella distansstudier. 

Förkunskapskrav och övriga villkor för antagning: 
För att klara utbildningen behöver du ha förkunskaper i svenska/sv. som andraspråk, 
matematik och samhällskunskap motsvarande svensk grundskola år9. För att ansökan 
ska behandlas måste betyg, intyg eller nivåtest som styrker dina förkunskaper bifogas.  

Du behöver grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internet-
uppkoppling för att kunna genomföra de delar av utbildningen som sker genom en 
lärplattform (Google Classroom). 

Studieekonomi: 
Utbildningen kostar inget, men du betalar själv ev. resor samt all din kurslitteratur. Du 

betalar även kopierat studiematerial från skolan (c:a 300 kr/ termin). Du kan ha rätt till 

studiemedel från CSN om du inte har någon annan försörjning. Ansökan görs via 

www.csn.se. 

Utbildningen följer riktlinjer från Skolverket och krav från Vård- och omsorgscollege Östergötland.  

På baksidan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.  

https://www.kinda.se/utbildningochbarnomsorg/kindalarcentrum/vuxenutbildning/vardochomsorgsamtbarnochfritid.4.6768ca6e16ca6e497137b643.html
http://www.csn.se/


 

20200922 
 

 
 

 
 
Kurser som kan ingå i utbildningen 
Hälsopedagogik 100 poäng 
Etik och människans livsvillkor 100 poäng 
Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng 
Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng 
Specialpedagogik 1 100 poäng 
Psykiatri 1 100 poäng 
Medicin 1 150 poäng 
Psykologi 1   50 poäng 
 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1* 100 poäng 
Samhällskunskap 1a1*   50 poäng 

* Gäller dig som inte tidigare läst svenska eller  

samhällskunskap  på gymnasial nivå. Läses på distans.  

 
Fördjupningskurser inriktade mot 
ditt arbetsområde:  300 poäng 

 äldreomsorg  

 psykiatri 

 funktionsvariation  

 akutsjukvård  
 
Vård- och omsorg specialisering  100 poäng 

 

(Yrkespaket inom Vård- och omsorg revideras för närvarande av Skolverket. Ändringarna kommer 

inte att påverka utbildningar som startar före 30 juni 2021 men förutsättningar för  

kompletteringsmöjligheter till utbildning kommer troligen att ändras efter 30 juni 2021. För mer 

information se Skolverkets revidering av yrkesprogram) 

 

 
Kontaktuppgifter 

Yrkeslärare Inger Carlström  

Telefon: 0494-194 27 

Epost: inger.carlstrom@kinda.se 

 

Studie och yrkesvägledare Kristina Kvarnberg 

Telefon: 0494 – 19129 

E-post: kristina.kvarnberg@kinda.se  

 
Postadress: Kinda lärcentrum, Box 1, 590 40 Kisa  

Besöksadress: Storgatan 9, 590 38 Kisa 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2019-12-18-revidering-av-gymnasieskolans-yrkesprogram
mailto:inger.carlstrom@kinda.se
mailto:kristina.kvarnberg@kinda.se

