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VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 

yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundade 
kurser kombineras med APL, arbetsplats-
förlagt lärande. Varje jobbspår samarbetar 

med arbetsgivare som har behov av att 
anställa. Målet är att du efter avslutad 

utbildning ska ha den kompetens som krävs 
för att du ska få ett arbete inom det område 

som du studerat. 
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BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Vårdbiträdesutbildningen är en yrkesutbildning på 600 gymna-
siepoäng, som ger dig behörighet att arbeta inom till exempel 
äldreboenden eller hemtjänst. Vårdbiträde är ett jobb med goda 
framtidsutsikter och efterfrågan på utbildad personal inom vård och 
omsorg fortsätter att öka. Det är också en bra utgångspunkt om du 
vill vidareutbilda dig till undersköterska. Utbildningen är kostnadsfri 
och studiemedelsberättigande.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen är på heltid (40 timmar i veckan). Du har lärarledda 
lektioner två dagar i veckan och APL (arbetsplatsförlagt lärande) 
tre dagar i vecka på en arbetsplats där du har en handledare. Om du 
behöver förbättra din svenska finns det möjlighet att kombinera dina 
studier med vår webbaserade yrkessvenska. Du har också tillgång till 
Kompetensutvecklingsinstitutets studieplattform Omnius. På stu-
dieplattformen finns all information som du behöver och uppgifter 
till kurserna. Studieplattformen har du alltid tillgång till i din telefon, 
läsplatta eller dator. När du ska göra din examination kommer du till 
skolan. 

ARBETSGIVARE
Några av de arbetsgivare som vi samarbetar med är vårdföretagen 
Vardaga och Attendo. Vi gör vårt bästa för att du inte ska behöva ha 
längre restid än en timma till din praktik. 

FÖRKUNSKAPER
Du ska vara klar med SFI D för att kunna läsa den här utbildningen. 

KURSINNEHÅLL
I utbildningen ingår det sex olika kurser inom vård och omsorgspro-
grammet. Här beskrivs kursens innehåll:
Ämnesintegrerade kurser 
-  Vi har integrerat kurserna i utbildningen, det betyder att kurserna 

går in i varandra. Det gör att det blir en helhet för dig som elev och 
en sammanhängande utbildning som bidrar till en större kunskap-
sinhämtning och ökad möjlighet att bli anställd.  

Orienteringskurs 50 poäng 
-  Förberedelse inför APL, introduktion av webbaserad yrkessvenska, 

studieteknik, kursinformation och arbetsmarknadsinformation.

Etik och människans livsvillkor 100 poäng 
-  Kulturer och livsåskådningar och dess påverkan på hälsan. 
-  Ohälsa 
-  Funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg, 

liv och död.

Hälsopedagogik 100 poäng 
-  Om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, folkhälsoar-

bete, hälsofrämjande arbets- och förhållningssätt.

Specialpedagogik 100 poäng
 -  Funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser, arbetssätt 

och olika begrepp. 
-  Planera, genomföra, utvärdera och följa upp och dokumentera 

olika insatser och aktiviteter. 

Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng 
-  Grunderna i vård- och omsorgsarbete. 
-  Kommunikation, bemötande, dokumentation, tekniska  

hjälpmedel, smitta och smittspridning.

Kost, måltid och munhälsa 100 poäng 
-  Hur du anpassar kosten vid olika sjukdomstillstånd samt vid  

svälj- och matsmältningsbesvär.
- Kost och måltid ur ett kulturellt, estetiskt och psykosocialt per-

spektiv, recept och måltidsförslag.
- Munhygien och munvård. 
-   Livsmedelshygien och livsmedelshantering. 

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN
Utbildningen startar måndag 19 mars 2018.

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen är 32 veckor beroende på dina förkunskaper,  
studievana och språkkunskaper. 

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att du börjar arbeta som vårdbiträde där 
du är ett stöd till undersköterskor, stödassistenter och vårdare.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset)
Trapphus C, plan 8
118 72 Stockholm
08-522 506 40
medborgarplatsen@kui.se

Fridhemsplan:
KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm
08-522 506 50
stockholm@kui.se

HUR ANSÖKER JAG
För att anmäla ditt intresse mejla till vagledningAFE@nacka.se eller 
kontakta din karriärvägledare.

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se
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