Vårdbiträde
Under utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper så att du
blir anställningsbar som vårdbiträde inom äldreomsorg och funktionshinder.
Dina arbetsuppgifter som vårdbiträde är att ge praktisk hjälp och
personlig omvårdnad till personer i behov av extra hjälp i vardagen.

Studieupplägg
Utbildningen till vårdbiträde består av en förberedande utbildningsdel och en
yrkesutbildningsdel. Den förberedande delen består av en testmodul och en
basmodul.
Syftet med testmodulen är att du får möjlighet att prova på yrket och se om
du har intresset och förutsättningarna som krävs för att klara av utbildningen
och arbetet. Basmodulen är främst för dig som behöver mer grundläggande
kunskaper kring svensk vård och samhällskunskap. Den yrkesinriktade
utbildningen motsvarar innehållet som ges i ämneskurserna inom vårdoch omsorgsprogrammet för gymnasieskolan.
Utbildningen innehåller teoretiska studier och metodövningar så att du som
deltagare är väl förberedd inför kommande anställning.

Arbetsplatsförlagt lärande
Yrkesutbildningen innehåller två arbetsplatsförlagda (APL) perioder så att
du praktiskt tränar dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde.

Förkunskaper
SFI nivå D
Urval av deltagare till utbildningen sker i samråd med Arbetsförmedlingen.

Utbildningen genomförs på uppdrag
av Arbetsförmedlingen

Kursinnehåll
Modul Test
Modul Bas

15 dgr
45 dgr

Social omsorg 1
Anatomi och fysiologi 1
Omvårdnad 1
Gerontologi och geriatrik
Psykiatri 1
Psykologi 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Svenska 1/ Svenska som andra språk 1
APL 1 - Äldreomsorg och/eller hemtjänst
APL 2 - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
och/eller vård och omsorg av personer med demenssjukdom

20 dgr
15 dgr
20 dgr
20 dgr
25 dgr
15 dgr
20 dgr
20 dgr
20 dgr
20 dgr

Ansökan och mer information
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen?
Skicka intresseanmälan via vår hemsida kunskapscompaniet.se så kontaktar vi dig.
Utbildningen bedrivs i våra lokaler på Köpmangatan 1 i Eskilstuna.

Kontaktperson
Pernilla Jacobsson 076-724 97 94, pernilla.jacobsson@kunskapscompaniet.se

www.kunskapscompaniet.se

facebook.com/kunskapscompaniet

