
JOBBSPÅR
VÅRDBITRÄDE 

650 poäng, 54 veckor

Omsorgslyftet (OLU)

 

 

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. 



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Välkommen att söka yrkesutbildning till vårdbiträde på 600 gymna-
siepoäng. Efter utbildningen kan du arbeta i hemtjänsten med perso-
ner i olika åldrar som har blivit sjuka, har skadat sig eller är gamla och 
inte längre orkar som vanligt. Ett roligt och viktigt jobb! 

När du jobbar i hemtjänsten bidrar du till att ge andra personer ett 
värdigt liv och att varje dag blir en bra dag. Det behövs fler duktiga 
vårdbiträde och det finns jobb! Utbildningen är kostnadsfri och 
studiemedelsberättigande.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Under ett år kommer du att ha lektioner i skolan och APL, arbets-
platsförlagt lärande, på en arbetsplats. Du har APL två dagar i veckan 
på en och samma arbetsplats. Tre dagar i veckan har du lektioner i 
SFI och yrkeskurser. Om du hinner bli klar med SFI kan du fortsätta 
att kombinera dina studier med nästa kurs i svenska som är SVA, 
svenska som andraspråk, grund.

På lektionerna har du kunniga, duktiga och trevliga lärare. Det kom-
mer att finnas tid för egna läxor och stöd för att jobba med läxorna.

Under din APL har du en handledare. När du blir mer van med 
jobbet får du göra en del egna arbetsuppgifter. Din lärare från skolan 
besöker arbetsplatsen för att följa upp att du lär dig jobbet på ett bra 
sätt.

När du är klar med utbildningen får du betyg i dina kurser och ett 
diplom som vårdbiträde för att sedan kunna komma ut i arbetslivet.

ARBETSGIVARE
Vi har ett stort nätverk med arbetsplatser som vi arbetar med, både 
kommunala och privata, bland annat Långbrogården, Attendo 
Kungshamn och Frösunda, Årstabergshemmet, Elinsborg, Nacka 
seniorcenter Älta, Bo Bergmangården, Holmströms hemtjänst och 
Alerta omsorg.

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

KURSINNEHÅLL
I utbildningen ingår det sex olika kurser inom vård och omsorgspro-
grammet. Här beskrivs kursens innehåll:
Orienteringskurs 50 poäng

Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng 
• Olika sjukdomar
• Olika skador
• Lagar om att få hemtjänst
• Lagar om att ge vård och omsorg

Etik och livsfrågor 100 poäng
• Respekt för andra
• Att göra rätt
• Att göra gott

Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng
• Vad händer i kroppen när vi blir gamla
• Träna och ha hälsa när man är gammal
• Att ha ett gott liv trots sjukdom
• När livet tar slut

Kost, måltid och munhälsa 100 poäng
• Bra och nyttig mat
• Att laga mat till andra
• Att servera vackert
• Munhälsa

SFI

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen är 54 veckor. Vi startar varje vecka.

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att du börjar arbeta som vårdbiträde 
där du är ett stöd till undersköterskor, stödassistenter och vårdare. 
Många elever får jobb på sina praktikplatser.

Vill du studera mer? Du kan kombinera jobbet med flera kurser i sfi, 
sva och fler yrkeskurser till Undersköterska. Vi har kvällskurser och 
kurser på distans så det är lätt att kombinera med ditt jobb.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
Skolan ligger i Ektorps centrum , Ektorpsvägen 2 i Nacka.

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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