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10 juni 2022 

 

Har du blivit antagen till yrkespaketet undersköterska på 

vuxenutbildningen i Mark hösten 2022? 

Grattis! Du har nu tagit första steget till att göra stor skillnad för andra, men du 
har även gjort en investering för din egen personliga utveckling. Du blir en 
viktig resurs inom vård och omsorg och vi på Vuxenutbildningen i Mark ser 
fram emot att få följa din resa dit. 

Orienteringsdag, upprop och kursregistrering 

Måndag 15 augusti kl. 08:30 har vi uppstart med orienteringskurs 
motsvarande 50 poäng där du som elev får den information du behöver för den 
fortsatta utbildningen. Vi samlas i Olsagårdssalen och dagen slutar senast 
16:00. 

Glöm ej att ta med legitimation! 

Närvaro krävs för att poäng ska registreras. Det är därför obligatorisk 
närvaro vid detta tillfälle, då läraren gör upprop och registrerar närvaro för att 
meddela administrationen.  

Administrationen meddelar bland annat CSN som beviljar studiemedel. Kan du 
inte närvara på orienteringsdagen men vill läsa kurserna är det mycket viktigt 
att du meddelar utbildningen detta. 

Viktig information om utbildningen 

• Utbildningen sker på s.k. närdistans, vilket innebär att du som läser första 
terminen kommer ha lektioner mellan 08:30–16:00 varje måndag där du 
förväntas närvara.  

• Varje termin sker en obligatorisk APL-period på fyra veckor där du förväntas 
närvara både dag, kväll och helg. Mer information om detta kommer vid 
kursstart.  

• Du som elev kommer erbjudas kurslitteratur i form av e-bok och önskar du en 
fysisk bok behöver du bekosta och beställa denna själv. Mer information om 
detta kommer vid kursstart.  

• För att kunna genomföra utbildningen krävs att du har en fungerande dator och 
internetuppkoppling. 
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• Innan du börjar din utbildning, ber vi dig skicka in en studieplan.  
Det gör du genom att fylla i ett digitalt formulär på sidan: 
mark.se/vuxenutbildning/studieplan-vo 

 

Vägledningscentrum 

Har du frågor kring vilka kurser du har studerat tidigare, vilka kurser du 
behöver studera, validering eller om du vill anpassa dina studier tar du kontakt 
med våra studie- och yrkesvägledare genom att mejla till 
vagledningscentrum@mark.se   

 

Lärcentrum 

Måndag den 15 augusti planerar Lärcentrum att hålla dörrarna öppna till 
byggnaden mellan kl. 16.00–18.00 för de elever som vill komma och se 
lokalerna och få träffa delar av personalen.  

Lärcentrum är en extra resurs för elever där man kan gå för att få studiestöd, 
lära sig studieteknik, att strukturera sina studier, hur man skriver arbeten, hur 
man anger källor med mera.  

Schema för Lärcentrums öppettider meddelas på introduktionsdagen. 

 

Vi ser fram emot att träffa i er i augusti! 

Med vänlig hälsning, yrkeslärarna på vård och omsorg 

 

Monica Lindskog 0702-8563980 monica.lindskog@mark.se 
Jenny Boss 0703-337637 jenny.boss@mark.se 

Therese Allgöwer 0320-218228 therese.allgower@mark.se 

Sandra  Johansson 0320-218220 sandra.johansson3@mark.se 
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