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Kinda lärcentrum 

Vård- och omsorgsutbildning 
Yrkespaket undersköterska 1500 poäng 
Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket. Kurser är listade på nästa sida. Om du har 
godkänt i dessa kurser är kraven för anställning som undersköterska uppfyllda. 

Vårdutbildning på heltid 
Omfattning: 100% under tre terminer (1 ½ år) 
Studier på skolan varvas med praktik inom olika vårdområden.  

Hur är studierna på heltid utformade? 
Lärarledd undervisning varvas med självstudier och gruppstudier. Bedömningar från 
arbetsplatsförlagt lärande (APL), om c:a 5 veckor/termin, ingår i betygsättning. Enstaka kurser kan 
ges som distansstudier. 

Vårdutbildning i lärlingsform 
Omfattning: 50-65% under 5 terminer (2 ½ år) 
Studier på skolan kombineras med arbete om minst 50%.  

Hur är studierna i lärlingsform utformade? 
I utbildningen ingår validering och prövning av tidigare kunskaper hos dig som redan jobbat inom 
vården. Kunskapsbedömningen kombineras mellan arbetsplats, lärarledda lektioner och genom 
inlämningar och prov utifrån självstudier och gruppstudier. Enstaka kurser kan ges som 
distansstudier. 

Förkunskapskrav och övriga villkor för antagning 
Vårdutbildning på heltid startar var tredje termin om intresset är tillräckligt stort. Lärlingsformen har 
flexibelt intag terminsvis beroende på individuella förutsättningar och förkunskaper. Mer information 
på Kinda kommuns hemsida1 

För att klara utbildningen behövs förkunskaper i svenska/sv. som andraspråk, matematik och 
samhällskunskap motsvarande svensk grundskola år 9. För att ansökan ska behandlas behöver betyg, 
intyg eller nivåtest som styrker dina förkunskaper bifogas.  
Du behöver också grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling för att 
kunna genomföra de delar av utbildningen som sker genom en lärplattform (Google Classroom). 

Studieekonomi 
Utbildningen kostar inget, men du betalar själv ev. resor och kurslitteratur. Du betalar även kopierat 
studiematerial (c:a 300 kr/ termin). Du kan ha rätt till studiemedel från CSN om du inte har någon 
annan försörjning. Information och ansökan finns på csn.se/studiemedel. 

Gör din ansökan så här  
Du kan hitta  ansökningsblankett på  Kinda kommuns hemsida2.  

För att din ansökan ska kunna hanteras ska det finnas med:  
Ansökan + individuell studieplan + kopior på dina betyg + personbevis3. 

Ange: vilken utbildning du söker: lärlings- eller platsförlagd utbildning. 
för lärlingsutbildning vill vi också veta var du arbetar, anställningsform 
(heltid/visstid/timmar) och omfattning (procent) 

Vänligen, skriv detta i noteringsfältet på baksidan av ansökan.  

                                                           
1 kinda.se/kindalarcentrum/vuxenutbildning/vardochomsorgsutbildning 
2 kinda.se/kindalarcentrum/vuxenutbildning/vardochomsorgsutbildning 
3 Personbevis för studier beställs på  skatteverket.se/personbevis 

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html
https://www.kinda.se/utbildningochbarnomsorg/kindalarcentrum/vuxenutbildning/vardochomsorgsutbildning.4.6768ca6e16ca6e497137b643.html
https://www.kinda.se/utbildningochbarnomsorg/kindalarcentrum/vuxenutbildning/vardochomsorgsutbildning.4.6768ca6e16ca6e497137b643.html
https://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc80001262.html
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Kurser som ingår i utbildningen 

 
Anatomi och fysiologi 1  50 poäng 
Anatomi och fysiologi 2  50 poäng 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 poäng 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 poäng 
Gerontologi och geriatrik 100 poäng 
Hälso- och sjukvård 1 100 poäng 
Hälso- och sjukvård 2 100 poäng 
Omvårdnad 1 100 poäng 
Omvårdnad2 100 poäng 
Psykiatri 1 100 poäng 
Psykiatri 2 100 poäng 
Psykologi 1   50 poäng 
Social omsorg 1  100 poäng 
Social omsorg 2  100 poäng 
 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1* 100 poäng 
Samhällskunskap 1a1*  50 poäng 
* Gäller dig som inte tidigare läst svenska eller  

samhällskunskap  på gymnasial nivå. Läses på distans.  

 
Vård- och omsorg specialisering  100 poäng 

 
 
 
Kontaktuppgifter 
Studie och yrkesvägledare Kristina Kvarnberg 

Telefon: 070-3899129  

Telefontid: 10.00-12.00 

E-post: kristina.kvarnberg@kinda.se  

 
Postadress: Kinda lärcentrum, Box 1, 590 40 Kisa  
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