Kursplan för särskild kurs Vård- och omsorgsutbildning – äldre och psykiatri
Utbildningen omfattar 2 år och genomförs på heltid, 100%. Undervisningsspråket är teckenspråk.
Utbildningen är CSN-berättigad.
Utbildningen är uppdelad på fyra terminer med möjlighet att komplettera med ytterligare två
terminer med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet till högskola och universitet. Det
är obligatorisk närvaro där teori varvas med praktik. I utbildningen ingår även ett antal studiebesök
och externa föreläsningar. Utbildningen motsvarar de kurser som ingår i gymnasieskolans vård- och
omsorgsprogram med inriktning mot äldrevård och psykiatri.
Efter avslutad utbildning har du fått den grundläggande kompetens som krävs för att kunna söka
jobb som undersköterska inom äldreomsorg och psykiatri. Tänkbara arbetsplatser efter utbildningen
kan vara äldreboende, hemtjänsten, gruppboende med flera.
Utbildningens syfte och mål
Syftet med utbildningen är att ge fortbildning i vårdämnena som krävs för att få ett arbete som
undersköterska inom till exempel äldreomsorgen. Utbildningen innehåller kurserna psykiatri 2 och
samhällsbaserad psykiatri vilket ger ännu fler möjligheter till arbete. Målet är att deltagaren efter
utbildningens slut ska kunna söka arbete som undersköterska med inriktning äldrevård och psykiatri.
Förkunskapskrav
Grundskolebehörighet eller motsvarande. Tillräckligt goda kunskaper i teckenspråk för att kunna ta
del av undervisningen som bedrivs på teckenspråk.
Undervisningsspråk
Alla undervisning sker på teckenspråk
Utbildningsort
Göteborg och Örebro
Sista ansökningsdatum
15 november 2018
Antagning
Antagning föregås av ansökning via skolans ansökningshandlingar, ansökningsblankett eller via
webansökan. Därefter kallar skolan de som har uppnått förkunskapskraven till personlig intervju.
Bedömning och examination
Efter avslutad godkänd utbildning får du ett kursintyg.
Folkhögskolan som studieform

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå målen. Vi blandar de
pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och
studiebesök.
Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som till exempel temadagar.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Medicin 1
Psykologi 1
Etik och människans livsvillkor
Vård och omsorg 1
Vård och omsorg 2
Specialpedagogik 1
Psykiatri 1
Hälsopedagogik
Vård och omsorg vid
demenssjukdomar
Äldres hälsa och livskvalitet
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som
andraspråk 2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Projektarbete/examensarbete
Medicin 2
Psykiatri 2
Samhällsbaserad psykiatri
Totalt
+ APL(praktik) 12 veckor

150
50
150
200
150
100
100
100
100

Justeringar av kursplanen
kan förekomma

200
100
100
50
50
50
100
200
100
1950
300

