Kommunal vuxenutbildning, yrkesinriktad utbildning, MoA Lärcentrum

Vård- och omsorg distans
Utbildningsbeskrivning
Vill du arbeta med människor? Då har vi utbildningsalternativ med hög kvalitet och
med goda förutsättningar för anställning efter avslutad utbildning! MoA Lärcentrum är
ditt alternativ om du vill läsa en utbildning riktad mot vård och omsorg med personlig
karaktär. Vi erbjuder en rolig och spännande utbildning av hög kvalitet som är anpassad
efter dina egna behov, intressen och önskemål. Tillsammans med din personliga mentor
utformar du en individuell studieplan där du själv väljer kurser och studietakt. Vi tar
hänsyn till tidigare utbildning samt yrkes- och livserfarenhet.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och ett flexibelt studieupplägg. Hos oss möter du
lärare med stor kompetens och ett stort engagemang. Bemötande, etik och förhållningssätt genomsyrar alla våra utbildningar.

Vård och omsorg
Hos oss på MoA Lärcentrum kan du läsa kurspaket eller enstaka kurser ur gymnasieskolans nationella
vård- och omsorgsprogram. Programmet innehåller inriktningar som gör det möjligt för dig att arbeta
med vård och omsorg inom olika yrkesområden.
Grundkrav
Grundläggande nivå svenska/svenska som andraspråk.
Utbildningens längd
Utbildningen är på tre terminer.
Kostnader
Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder kan tillkomma.
Utbildningens upplägg
Om du väljer att läsa ett kurspaket om 1500 poäng så börjar du med ett grundpaket med kurser där du
får en bred allmänkunskap inom vård- och omsorgsområdet. Därefter specialiserar du dig inom ett av
följande fyra områden:
Äldreomsorg/hemtjänst: För dig som vill arbeta inom äldrevården på exempelvis servicehus, hemtjänsten eller ett demensboende.
Psykiatri: För dig som vill arbeta med människor med psykisk ohälsa, till exempel på ett gruppboende
eller en psykiatrisk mottagning på sjukhuset.
Hälso- och sjukvård: För dig som vill arbeta på sjukhus eller vårdcentral.
Funktionsnedsättningsområdet: För dig som vill arbeta med människor med en funktionsvariation.
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Studieform
Utbildningen sker på distans vilket innebär att du själv kan styra över dina studier. Det passar dig som
är yrkesverksam eller av någon annan anledning vill studera på ett flexibelt sätt. Du arbetar individuellt
utifrån en studiehandledning som du har tillgång till via vår lärplattform Fronter. I Fronter har du ett
kursrum för varje kurs du läser. I kursrummet finns mängder av information som du kan använda dig
av i kursen. Du kommunicerar med läraren via lärplattformen och du lämnar in och får respons på dina
uppgifter via den.
Du är välkommen till skolan på studiehandledning. Då träffar du en lärare som kan stötta dig i dina
studier. I vissa kurser finns obligatoriska moment som ska genomföras på skolan, såsom hjärt- och
lungräddning, praktiska övningar samt avslutande prov i kursen.
Kurser du kan läsa hos oss
Grundpaket 1000 poäng
Kurser
Vård och omsorgsarbete 1*
Hälsopedagogik
Psykologi 1
Psykologi 2a
Psykiatri 1

Poäng
200
100
50
50
100

Kurser, forts
Vård- och omsorgsarbete 2*
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Specialpedagogik 1

Poäng
150
150
100
100

Inriktningar
Äldreomsorg 500 poäng
Kurs
Äldres hälsa och livskvalitet*
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Hemsjukvård
Palliativ vård
Psykiatri 500 poäng
Kurs
Psykiatri 2*
Samhällsbaserad psykiatri
Rättspsykiatri
Socialpedagogik
Hälso- och sjukvård 500 poäng
Kurs
Akutsjukvård*
Medicin 2
Hemsjukvård
Palliativ vård

Poäng
200
100
100
100
Poäng
200
100
100
100
Poäng
200
100
100
100

* = Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Ansök och läs mer på
www.norrkoping.se/vuxenutbildning
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Funktionshinderområdet 500 poäng
Kurs
Poäng
Specialpedagogik 2*
Socialpedagogik
Vårdpedagogik och handledning
Hemsjukvård
Palliativ vård
Övriga valbara kurser
Kurs
Psykologi 2b
Friskvård och hälsa
Kost, måltid och munhälsa
Gymnasiearbete

100
100
100
100
100
Poäng
50
100
100
100

