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Vård- och omsorgscollege, Vuxenutbildning 
 
Förkunskaper 
Grundskoleutbildning. Du kan börja utbildningen tidigast höstterminen det år 
du fyller 20. 
 
Ansökan  
Utbildningen startar i augusti samt i januari. Ansökan görs via vår hemsida 
www.hc.arboga.se . Utbildningen startar endast vid tillräckligt många 
sökande. 
 

• Vill du ha en utbildning som är både yrkesinriktad och 
studieförberedande? 

• Är du intresserad av att vårda och ge omsorg till andra människor? 
• Vill du ha hela världen som arbetsfält? 

 
 
På vård och omssorgscollege ger vi dig en 
helhetssyn på människan. Du lär dig mycket om 
hur människokroppen fungerar, men också 
själens omvårdnad tar stor plats hos oss. Hur du 
bemöter människor som är i behov av vård och 
omsorg lärs ut. Din förmåga att iaktta, uppfatta 
och värdera förhållanden och påståenden 
tränas mycket under utbildningen. 
 
Utbildningen omfattar 1500 gymnasiepoäng 
fördelat på 3 terminer. Studieformerna 
innehåller undervisning, seminarier, 
grupparbeten, metodövningar, enskilda 
arbeten, studiebesök, gästföreläsare mm. 
Utbildningens längd är 60 veckor fördelade 
under tre terminer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hc.arboga.se/
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Utbildningen ger kompetens motsvarande grundläggande yrkeskrav inom 
hälso- och sjukvård samt social omsorg. Du kan läsa schemalagt i grupp på 
dagtid eller flexibelt. Vi försöker möta behovet av att kunna kombinera 
exempelvis arbete med studier. Du kan också studera enstaka kurser för att 
höja din kompetens.  
 
Alla kurser följer Skolverkets kursplaner och betygskriterier. Från 1 juli 2021 är 
det nya kurser och kursplaner.   
 

Termin 1 
Anatomi och fysiologi 1  50 p 
Anatomi och fysiologi 2  50 p 
Gerontologi och geriatrik  100 p 
Omvårdnad 1  100 p 
Social omsorg 1  100 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100 p   
  500 p 

Termin 2 
Hälso- och sjukvård 1  100 p 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p 
Psykiatri 1  100 p 
Psykologi 1    50 p 
Omvårdnad 2  100 p 
Social omsorg 2  100 p 
  550 p 

Termin 3 
Hälso- och sjukvård 2  100 p 
Psykiatri 2  100 p 
Komvuxarbete vård och omsorg   100 p 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p 
Samhällskunskap 1a1   50 p 
  450 p 
 
Totalt:  1500 p 
 
 
Efter genomgången utbildning med godkända kurser får eleven ett 
Diplom/Certifikat över genomförda kurser inom vård- och omsorgscollege. 
För mer info: www.vo-college.se 

http://www.vo-college.se/
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Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår fyra veckor varje termin och kan 
förläggas på andra orter i länet. Under praktikperioden kommer du ibland att 
arbeta vissa kvällar och helger. Inom vissa kurser kan APL helt eller delvis 
ersättas av arbetslivserfarenhet. Validering tillämpas. 
 
Sommarjobb 
Vård- och omsorgscollege erbjuder sommarvikariat till vuxenstuderande som har 
godkänd APL (arbetsplatsförlagt lärande). 
 
Efter studierna 
Efter 1,5 år kan du arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vårdavdelningar, 
på vårdcentraler, inom den psykiatriska vården, inom hemtjänsten och på 
särskilda boenden för äldre. Du kan även arbeta med funktionshindrade och 
som personlig assistent.  
 
Kontakt 
Har du frågor kontakta studie- och yrkesvägledare Astrid Fäldt på telefon 
0589-874 79 eller på e-post: astrid.faldt@arboga.se eller vårdlärarna på 
telefon 076-516 45 08. 
 

Välkommen med din ansökan! 

mailto:astrid.faldt@arboga.se

