
Vårdbiträde? 
Nu kan du utbilda dig till 

undersköterska



5 juni 2020

• Vill du dra nytta av din erfarenhet och 
dina kunskaper?

• Vill du få en utbildning till 
undersköterska?

• Vi erbjuder kompetens- och 
karriärutveckling

Satsning på personal 
och kvalitet
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Våra erbjudanden till dig



5 juni 2020

• Ny anställning som undersköterska eller 
stödassistent beroende på verksamheten efter 
examen 

• Kombinera arbete med utbildning
• Dra nytta av dina erfarenheter och kunskaper 
• Ca 6-månaders utbildning (mer än ett års 

erfarenhet)
• 5-6 webbinarier och två examinationer genomförs 

på betald arbetstid (övriga studier sker på fritiden)
• Låna kurslitteratur av arbetsgivaren

Erbjudande till 
fastanställda
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• Garanterad fast anställning som undersköterska 
eller stödassistent beroende på verksamheten efter 
examen

• Garanterad visstidsanställning under 
utbildningstiden

• Kombinera arbete med utbildning
• Dra nytta av dina erfarenheter och kunskaper 
• Ca 6-månaders utbildning (mer än ett års 

erfarenhet)
• 74 veckors utbildning (mindre än ett års erfarenhet)
• Låna kurslitteratur av arbetsgivaren

Erbjudande till vikarier, 
timanställda och AVA
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Inriktning Äldreomsorg, 1550 gym.p
Etik och människans livsvillkor 100p
Hälsopedagogik 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Specialpedagogik 2, 100p
Medicin 1, 150p
Psykiatri 1, 100p 
Psykiatri 2, 200 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p 
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
Friskvård och hälsa, 100 p
Socialpedagogik, 100p 
Samhällsbaserad psykiatri, 100 p
Hemsjukvård, 100p
Palliativ vård, 100p 

6 månaders utbildningens innehåll
Inriktning Funktionsnedsättning, 1950 gym.p
Etik och människans livsvillkor 100p
Hälsopedagogik 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Specialpedagogik 2, 100p
Medicin 1, 150p
Psykiatri 1, 100p 
Psykiatri 2, 200 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p 
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
Friskvård och hälsa, 100 p
Socialpedagogik, 100p 
Samhällsbaserad psykiatri, 100 p
Hemsjukvård, 100p
Palliativ vård, 100p 
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Varbergs Omsorg kräver VO-College diplom för ny titel till 
undersköterska/Stödassistent. För att erhålla Vo-College diplom krävs att du 
också har godkända betyg i gymnasieämnena Svenska, Samhällskunskap, 
Psykologi och Gymnasiearbete.

• Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
• Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng 
• Psykologi 1- 50 poäng
• Gymnasiearbete inom Vård- och omsorg – 100 poäng

Saknar du godkänna betyg i ovanstående ämnen kan du läsa in dessa under 
eller efter genomförd undersköterkeutbildning. 

VO-college diplom = ny titel
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När du har godkända betyg i yrkesämnena samt godkända betyg i 
gymnasieämnena Svenska, Samhällskunskap, Psykologi och Gymnasiearbete 
hjälper Hermods dig att erhålla diplom från VO-college.

Diplom från VO-College en förutsättning för 
anställning som undersköterska eller 
stödassistent
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Utbildning ca 6 månader
Ansökningsperiod 30/3-26/4 (visstidsanställda bifoga intyg)
Upprop för utbildningen: 19/8
Utbildningsstart: 24/8 2020
Ansök via: vuxenutbildningen.varberg.se

Utbildning 74 veckor
Flera utbildningsstarter per år.
Läs mer på: vuxenutbildningen.varberg.se

Ansökan och utbildningsstart

Intyg
Du som är timanställd 
eller vik/ava anställd 

ska bifoga ett intyg om 
din anställning 

tillsammans med din 
ansökan.

Du får intyget av din 
chef.

https://vuxenutbildningen.varberg.se/
https://vuxenutbildningen.varberg.se/
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• Observera att ansökan till utbildningen 
görs digitalt , ej på papper

• Egen laptop krävs för utbildningen
• Utbildningen genomförs via digital 

lärplattform
• Vid behov erbjuds du stöd med 

handledning och studieplanering

Viktigt att veta…
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