
Vuxenutbildningen i Tingsryd erbjuder

Vård- & omsorgsutbildning
En yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. Efter 
genomförd utbildning kan du anställas som exempelvis undersköterska eller 
boendestödjare. Under utbildningen kommer du, under några veckor, att vara ute på 
en eller flera arbetsplatser inom vårdsektorn.

Vård- & Omsorgscollege
Vuxenutbildningens vårdutbildningar är certifierade 
enligt Vård och omsorgscollege.

I Vård- och omsorgscollege samverkar arbetsgivare, 
fackliga organisationer och utbildningar som 
tillsammans skapar attraktiva och moderna 
verksamheter med hög kvalité.

Efter genomförd utbildning kan du erhålla ett diplom 
från Vård- och omsorgscollege. För 
att få diplomet måste du även ha 
betyg i kurserna Svenska 1 (alternativt 
Svenska som andraspråk 1) och i 
Samhällskunskap 1a1.

Arbetsmarknad
Efter avslutad utbildning kan du få arbete som 
undersköterska inom vård eller omsorgssektorn.

Arbetsmarknaden för undersköterskor bedöms under 
många år framåt att vara mycket god.

Utbildningen
Utbildningen är en 3 terminer lång gymnasieutbildning 
och omfattar 1500 poäng. Alternativt 5 terminer och 
1650 poäng och dessutom yrkessvenska.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande 
kunskaper inom vård och omsorg.

I utbildningen ingår bland annat föreläsningar, 
eget arbete, handledning, praktiska övningar och 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du behöver ha 
tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Praktik
I flera av kurserna ingår APL (Arbets-
platsförlagt lärande). Då får du under 
ett antal veckor praktiskt pröva dina 
kunskaper.

Om du har tidigare arbetslivserfarenhet 
från äldreomsorgen kan det finnas 
möjlighet att validera en APL-period. 
Det gäller då att du uppfyller vissa 
kriterier. Prata med utbildningsansvarig 
eller APL-samordnare.

Förkunskapskrav
För att bli antagen till utbildningen måste du vara 
godkänd i SFI-C.



Kurser
Vårdutbildningen har förändrats så att fler kurser är obligatoriska. Vårdkurserna omfattar totalt 1350 
gymnasiepoäng. Dessutom tillkommer orienteringskurser. För att erhålla diplomet från Vård- och 
omsorgscollege krävs även betyg i kurserna Svenska (alt Svenska som andraspråk) 1, 100 poäng och 
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng.
Elever som startar sin vårdutbildning efter den 1 juli 2021 kommer att läsa följande kurser:
Anatomi & fysiologi 1, 50 poäng Anatomi & fysiologi 2, 50 poäng Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng Psykiatri 2, 100 poäng Vård och omsorg specialisering, 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng Psykologi 1, 50 poäng
Omvårdnad 1, 100 poäng Omvårdnad 2, 100 poäng För diplom från Vård- och omsorgscollege:
Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1, 100 poäng

Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 2, 100 poäng

Svenska 1 alternativt 
Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Social omsorg 1, 100 poäng Social omsorg 2, 100 poäng Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Orienteringskurser, 150 - 300 poäng

Adress: Vuxenutbildningen 
Box 88 (Linnerydsvägen 8) 
362 22 Tingsryd

Studieort: Tingsryd

Utbildningens längd: 3 terminer 
Vid kombination med yrkessvenska 5 terminer.

Utbildningsstart: Vecka 35, alt vecka 4

Ansökan: Du ansöker i första hand 
via kommunens e-tjänst. Alternativt 
genom vår ansökningsblankett, som  
också finns att hämta på denna 
webbsida:  
https://minasidor.tingsryd.se/oversikt/overview/5

Frågor? 
Har du frågor kring utbildningen kan du kontakta vår 

studie- och yrkesvägledare på telefonnummer: 

0477 - 445 46 
Du kan även ställa dina frågor till 

utbildningsansvarig, Helen Tapper 

070 - 230 78 05

Telefonnummer: 0477 - 444 67 (expedition) 
  
tingsryd.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/

Yrkessvenska
För dig med annat modersmål än svenska 
kombineras vård- och omsorgsstudierna med 
undervisningen i svenska på SFI D-nivå eller 
grundläggande svenska som andra språk. 

Vårdutbildningen går då i lite långsammare takt och 
tar totalt fem terminer.


