
VÅRD OCH OMSORG
– läs till undersköterska i Mark!
Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att hjälpa 
människor i behov av vård och omsorg. Utbildningen leder till en 
beredskap för att möta, vårda, ge omsorg och stöd till människor 
med olika behov. Du får en bred kompetens och kan söka arbete 
som till exempel undersköterska, vårdare, skötare, habiliterings-
personal eller personlig assistent.

Kurserna motsvarar tre terminers studier på heltid varav en  
termin är för djupning. Kurserna är grundläggande för dig som  
vill ha en utbildning inom vård och omsorg. En del av fördjup-
ningskurserna bygger på att du är godkänd i vissa grundkurser.

Behörighet
För att kunna ta del av utbildningen bör du har godkända betyg  
från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk. Är du 
osäker om du har dessa kunskaper är du välkommen att ta kontakt 
med vår studie- och yrkesvägledare för vidare planering.

Olika sätt att läsa vård och omsorg
Vi erbjuder vård- och omsorgsutbildningen på  närdistans med 
början på hösten och våren, vilket innebär en dag i skolan per 
vecka. Du som redan har grundkurserna eller motsvarande kan 
söka fördjupnings kurserna som enstaka kurser. Det går också  
bra att läsa på halvfart.

Under utbildningen ingår fyra veckor APL (arbetsplatsförlagt 
lärande) per termin ute i verksamheten.

VÄLKOMMEN ATT 
KONTAKTA OSS!

Vård- och omsorgs lärare:

Monica Lindskog 
0728 56 39 80 
monica.lindskog@mark.se

Jenny Boss 
0703 33 76 37 
jenny.boss@mark.se

Studie- och yrkesvägledning:
Pia Eriksson 
vagledningscentrum@mark.se

www.mark.se/ 
vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Mark 
Kunskapens Hus 
Varbergsvägen 6, Skene

Kurser termin 1
Anatomi och fysiologi 1, 50 p 
Anatomi och fysiologi 2, 50 p 
Hälso- och sjukvård 1, 100 p 
Omvårdnad 1, 100 p 
Social omsorg 1, 100 p 
Svenska 1 eller SVA 1, 100 p

Kurser termin 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p 
Gerontologi och geriatrik, 100 p 
Psykiatri 1, 100 p 
Psykologi 1, 50 p

Kurser termin 3 (gäller fr.o.m. 2022) 
Hälso- och sjukvård 2, 100 p 
Omvårdnad 2, 100 p 
Psykiatri 2, 100 p 
Social omsorg 2, 100 p 
Vård- och omsorg specialisering, 100 p 
Samhällskunskap 1a1, 50 p
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