
Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen 

Vård- och omsorgsutbildning, 1350—1500p 

Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen erbju-

der en vård– och omsorgsutbildning på 

gymnasial nivå. Undersköterska är ett jobb 

med goda framtidsutsikter då efterfrågan 

på utbildad personal är stor! Vård och om-

sorgsutbildningen är en bra utbildning för 

dig som vill arbeta med att ge vård och 

omsorg till människor som behöver hjälp 

och stöd. Efter avslutad utbildning har du 

kompetens att arbeta som undersköterska, 

skötare inom psykiatrisk vård, boendestöd-

jare eller personlig assistent. 

 
Studieupplägg 

Två dagar i veckan bedrivs studier på sko-

lan och tre dagar i veckan är man ute på 

en arbetsplats och praktiserar.  

Personligt upplägg av praktik kan anpassas 

efter överenskommelse med lärare och ar-

betsplats. Det krävs ett utdrag ur belast-

ningsregister från polismyndighet till praktik-

platsen.  

 
Utbildningstid 

Utbildningen startar preliminärt i september 

2020 och är 65 veckor lång. Exakta start– 

och slutdatum kommer snart.  Studietakten 

är 100%.  

Behörig  

Lägst betyg E i grundläggande svenska/ 

svenska som andraspråk delkurs 4 eller mot-

svarande.  
 

Ansökan  

Ansökningsperiod: 3 februari—18 maj 2020. 

Därefter skickas antagningsbesked hem via 

brev. Du som bor i Osby kommun gör din 

ansökan via Osby Lärcenter/ Vuxenutbild-

ningens hemsida. Bor du i en annan kom-

mun ska du söka via vuxenutbildningen i 

din hemkommun. Ta kontakt med din stu-

die– och yrkesvägledare.  Finns det va-

kanta platser efter studiestart antas sö-

kande i mån av plats.  

  
Studiestöd  

För att finansiera dina studier kan du an-

söka om studiemedel från CSN. 
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Gymnasiala kurser (150p) som ska läsas om du inte har läst 

motsvarande kurser tidigare:  

 

Kurs       Kurskod  Poäng 

Svenska 1      SVESVE01  100 

eller 

Svenska som andraspråk 1   SVASVA01  100 

Samhällskunskap 1a1    SAMSAM01a1 50 
 

Baspaket vård– och omsorg , 1050p  

  
Kurs             Kurskod         Poäng  

Hälsopedagogik        HALHAL0    100  

Medicin 1           MEDMED01   150  

Etik och människans livsvillkor   MÄNETI0   100  

Psykologi          PSKPSY01   50  

Psykiatri 1         PSYPSY01    100  

Specialpedagogik 1        SPCSPE01   100  

Vård och omsorgsarbete 1      VÅRVÅR01   200  

Vård och omsorgsarbete 2     VÅRVÅR02 150  

Gymnasiearbete    GYAVO  100  

  
Inriktning—Äldreomsorg, 300p  

 

Kurs             Kurskod         Poäng  

Äldres hälsa och livskvalitet     GERÄLD0    200  

Vård och omsorg vid demenssjukdom  GERVÅR0   100  

  
 

Inriktning—Funktionshinderområde, 300p  

 

Kurs             Kurskod         Poäng  

Socialpedagogik       PEASOC0   100  

Specialpedagogik 2      SPCSPE02   100 

Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0  100 

Kontaktpersoner 

 

Vill du ha mer information om vår ut-

bildning?  
 

Yvonne Vestblom 

Omvårdnadslärare 

Telefon: 0709-888 471 

E-post: yvonne.vestblom@osby.se 

  

 

Matilda Karlsson 

Studie– och yrkesvägledare  

Telefon: 0479-528 533  

E-post: matilda.karlsson@osby.se   

 

 

Therésa Keric 

Studie- och yrkesvägledare  
(föräldraledig mars 2020—februari 2021)  

Telefon: 0479-528 533  

E-post: theresa.keric@osby.se  

   

Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen 

Vård- och omsorgsutbildning, 1350—1500p 

Kursutbud 


