GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLA I BISKOPSGÅRDEN

Vårdbiträde
med språkstöd
Vill du arbeta med människor som är i behov av
vård och omsorg? Genom denna kurs kan du ta det
första steget mot yrkesarbete inom vården.
Utbildningen till vårdbiträde motsvarar de första 800
poängen på vård- och omsorgsprogrammet. Därefter
har du möjlighet att studera ett påbyggnadsår för att bli
undersköterska.
Kurser du läser är Omvårdnad 1, Anatomi och
fysiologi 1, Hälso- och sjukvård 1, Social omsorg 1,
Gerontologi och geriatrik samt Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1. Du får tillgång till språkstöd i
form av SAS grund och studiehandledning på modersmål
och yrkessvenska.
I utbildningen ingår lärarledd klassrumsundervisning
i kombination med praktiska övningar och
arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Vårdbiträden arbetar inom äldreomsorg, som stöd till
personer med funktionsnedsättning samt inom hälso- och
sjukvård. Det finns idag ett stort behov av personal inom
vården och du har därför stora möjligheter att få jobb
efter utbildningen.

FA K TA O M K U R S E N
Studiefart: Heltid, 3 terminer
Plats: Vårväderstorget 3, Biskopsgården
Kursstart: 10 januari 2022
Vem kan söka: Du ska vara klar med
grundskola eller motsvarande och ha
kunskaper i svenska motsvarande Sfi D.
Ansök: Du söker via skolans hemsida
och blir kallad till en intervju. Sista
ansökningsdag är 15 november 2021.
Ekonomi: Du kan söka studiemedel på
gymnasienivå genom CSN.
Kostnader: Kursen är kostnadsfri men
skolan tar ut en avgift på 850 kr/ läsår som
täcker, försäkring, visst material, kopiering
m.m.

Göteborgs folkhögskola bildar och utbildar vuxna. Vi
har kurser på grund- och gymnasieskolenivå, Sfi och
yrkesutbildningar. Vi ägs av Västra Götalandsregionen och är
som skola politiskt och religiöst obunden.
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