
Vård- och omsorgsutbildningen passar 

dig som vill få kompetens att arbeta som 

undersköterska men även för dig som  

redan jobbar inom vård och omsorg men 

saknar formell kompetens. En underskö-

terska arbetar nära människor som av 

olika anledningar är i behov av vård, om-

sorg, stöd eller service.  

Arbetsuppgifterna varierar men omsorg 

och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. 

Efter utbildningen kan du till exempel ar-

beta som undersköterska, vårdare, skö-

tare, personlig assistent eller boende-

stödjare. 

 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 

  VUXENUTBILDNINGEN STRÖMSTAD 

UNDERSKÖTERSKA 
Yrkesutbildning 1550 poäng på 1,5 år 

Som undersköterska arbetar du nära vårdtagare 

och anhöriga. Det är därför viktigt att ha ett stort 

människointresse, tålamod och förmåga att för-

stå och kunna hantera olika vård- och omsorgs-

situationer.  

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt 

upplagd. Du har schemalagda lektioner 1-2 dagar 

i veckan. Resterande tid är självstudier och 

grupparbeten. APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

ingår. Då följer du handledare enligt schema, 

dag/kväll/helg.  

Vårdutbildningen i Strömstad är en certifierad 

utbildning inom Vård-och omsorgscollege som 

bland annat innebär att vi arbetar nära kommu-

nens verksamheter som anställer vårdpersonal. 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen 

behöver utbildningen kompletteras med ytterli-

gare kurser.  

 



FAKTA OM UTBILDNINGEN 

UNDERSKÖTERSKA 

Utbildningsperiod 1:  

17 januari 2022 – 3 juni  2022  

Utbildningsperiod 2:  

29 augusti 2022—13 januari 2023  

Utbildningsperiod 3:  

16 januari 2023 - 2 juni 2023 

Utbildningstyp:  

Yrkesutbildning,  

vuxenutbildning på gymnasial nivå 

Poäng:  

1550 

Utbildningstakt:  

Heltid 

Plats för undervisning: 

Vuxenutbildningens lokaler på  

Strömstad Gymnasium 1-2 dagar/vecka, 

samt arbetsplatsförlagd praktik 4 v/termin 

Förkunskaper: Krav godkänd svenska/

svenska som andra språk grund  

Studieekonomi:  

Utbildningen är CSN-berättigad 

Kostnader:  

Utbildningen är kostnadsfri men du  

bekostar själv kurslitteratur, resor till  

studiebesök och APL-plats. Egen bärbar 

dator är ett krav. 

Sista ansökningsdag:  

3 december 2021 

Ansökan:  

stromstad.se/vuxenutbildning 

Där finns länk till webbansökan 

Bifoga när du ansöker:  

Kopia på betyg och/eller intyg som styrker 

dina förkunskaper 

Kurser Termin 1 Poäng 

Svenska 1 eller SvA 1 100 

Anatomi och fysiologi  1 50 

Omvårdnad 1 100 

Social omsorg 1 100 

Psykologi 1 50 

Psykiatri 1 100 

Studieteknik och digital kompetens 50 

KONTAKTA OSS 

Erika Carlsson 
Studie- och yrkesvägledare 
erika.carlsson@stromstad.se 
Malin Mattsson 
Ansvarig lärare vård och omsorg 
Malin.mattsson@stromstad.se 
Åsa Borneland 
Rektor 
asa.borneland@stromstad.se 
Anna Gustafsson 
Administratör 
anna.gustafsson@stromstad.se 

BESÖK OSS 

Strömstads  
Vuxenutbildning 
Tångenvägen 2 
452 35 Strömstad 

 

FÖLJ OSS 

Strömstads  
Vuxenutbildning 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 

Kurser Termin 2 Poäng 

Gerontologi och geriatrik 100 

Anatomi och fysiologi  2 50 

Hälso- och sjukvård 1 100 

Funktionsförmåga 1 100 

Samhällskunskap 1a1 50 

Social omsorg 2 100 

Kurser Termin 3 Poäng 

Omvårdnad 2 100 

Psykiatri 2 100 

Funktionsförmåga 2 100 

Hälso- och sjukvård 2 100 

Komvuxarbete 100 


