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_________________________________________________________________________________ 

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som förbereder dig för att arbeta inom 

vård och omsorg.  

Förkunskaper: Grundskola med godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsv. 

 

Våra olika studieformer 

Klassrum - dagtid Individanpassad 
flexibel undervisning 

Distans – på egen hand 

Lärarledd undervisning i 
klassrum - dagtid 
 
 

 

Vissa obligatoriska lärarledda 
träffar i kombination med 
handledning och självstudier 
samt validering.  
 

 

Webbaserad distansutbildning 
innebär att du studerar enligt 
en planering med löpande 
inlämningsuppgifter på egen 
hand och har kontakt med dina 
lärare i lärplattformen Novos. 
 

 
  _________________________________________________________________________________________ 

 

Har du frågor om dina studier kontakta: Kundtjänst tfn 026 -17 80 00 

e-post:  gavle.kommun@gavle.se  
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Lärarledd undervisning i klassrum - dagtid  
Väljer du lärarledd undervisning så har du schemalagda lärarledda lektioner där 
föreläsningar/genomgångar varvas med både enskilt arbete samt i mindre grupper. I kurserna 
Vård och omsorgsarbete 1 och 2 ingår även metodövningar i våra egna metodrum på skolan. 
Utöver de schemalagda lektionerna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och 
egna studier. Undervisningen genomförs i block, vilket medför att du fokuserar på två ämnen i 
taget.  

Kurserna i studieperiod 1 och 2 samt Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som 
andraspråk 1 är obligatoriska för att få ett diplom (VOC-college). 

Studieperiod 1:  Studieperiod 2:   

Vård och omsorgsarbete 1, 200 p Vård och omsorgsarbete 2, 150 p 

Etik och människans livsvillkor, 100 p Specialpedagogik, 100 p                                      

Medicin 1, 100 p  Hälsopedagogik, 100 p                    

Psykologi 1, 50 p  Psykiatri 1, 100 p 

 

I Vård och omsorgsarbete 1 och 2 ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du följer en 
handledare ute på en arbetsplats. Det innebär att du under denna period kommer att vara 
schemalagd på dag och kvällstid samt vissa helger. 

 

Studieperiod 3 (fördjupningskurser): 

Studieperiod 3 består av fördjupningskurser som du väljer utifrån din intresseinriktning.  

Kurser   Poäng  

Akutsjukvård *   200   

Hemsjukvård    100  

Medicin 2   100   

Palliativ vård   100   

Psykiatri 2 *    200  

Specialpedagogik 2   100  

Vårdpedagogik och handledning  100   

Äldres hälsa och livskvalitet * 200 

Vård och omsorg – specialisering: 

-Demens   50 

-Hjärtsjukdom   50 

Gymnasiearbete  100 

  

* APL ingår i Akutsjukvård, Psykiatri 2 och Äldres hälsa och livskvalitet.
  

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd på ett arbete inom vård och omsorg. Du väljer 
ut en vanligt förekommande arbetsuppgift som du planerar, genomför och utvärderar.  
Uppgiften ska genomföras ute på en arbetsplats tillsammans med medbedömare och 
ansvarig vårdlärare 
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Individanpassad flexibel undervisning 
 

Vissa obligatoriska lärarledda lektioner i kombination med handledning och självstudier. En 
studieform som lämpar sig väl för dig som vill få dina tidigare kunskaper och erfarenheter validerade 
och därmed få studietiden förkortad eller kombinera studier med arbete. 

Studieperiod 1:  Studieperiod 2: 

Vård och omsorgsarbete 1, 200 p Vård och omsorgsarbete 2, 150 p 

Medicin 1, 150 p  Specialpedagogik 1, 100 p 

Psykologi 1, 50 p  Hälsopedagogik, 100 p  

Etik och människans livsvillkor, 100 p Psykiatri 1, 100 p 

I Vård och omsorgsarbete 1 och 2 ingår fyra veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL) där du följer 

en handledare ute på en arbetsplats. Det innebär att du under denna period kommer att vara 

schemalagd på dag och kvällstid samt vissa helger. 

• Om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg kan APL-perioden ersättas med 

en 2-3 dagars praktisk validering ute på en arbetsplats. 

Studieperiod 3 (fördjupningskurser): Upplägg, se föregående sida. 

 
_________________________________________________________________________________ 

Distansstudier  
Webbaserad distansutbildning innebär att du studerar enligt en planering med löpande 

inlämningsuppgifter på egen hand och har kontakt med dina lärare via lärplattformen Novos. 

Din undervisning sker enbart i ett online-klassrum och du behöver därför en egen dator.  

Studieformen är flexibel då du bestämmer själv när och var du ska studera, men den kräver 

också mycket stor självdisciplin och motivation då du helt tar ansvar för studierna själv. Ett 

slutprov i kursen görs alltid på plats hos utbildningsanordnaren i Gävle.  

Se separat kursutbud över de kurser vi erbjuder  

- Ansökan ska alltid göras tillsammans med en studievägledare 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Observera! Det är bara de teoretiska kurserna inom vård och omsorg du kan läsa på 

heldistans eftersom vi inte erbjuder kurser där arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. 



 

Validering  
”En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med 

validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation 

samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de 

förvärvats”. (Skollagen 20 kap. 32 §) 

Du som har tidigare kunskaper/erfarenheter inom yrkesområdet har möjlighet att få dessa 

validerade.  

Valideringens olika steg 

1. Ansökan om validering. Bifoga intyg/betyg samt ett personligt brev där du beskriver dina 
tidigare erfarenheter inom yrkesområdet. 

2. Du kallas till översiktlig samt fördjupad kompetenskartläggning tillsammans med lärare. 

3. Bedömning av kunskaper och kompetens. Utifrån respektive kurs centrala innehåll 
bedöms dina praktiska och teoretiska kunskaper. Utifrån bedömningen upprättas en 
individuell fortsatt studieplan där eventuella kompletteringar planeras. 

_________________________________________________________________________________ 

Kurser du kan validera i: 
o Vård och omsorgsarbete 1  o Hemsjukvård 
o Medicin 1 o Medicin 2 
o Specialpedagogik 1 o Palliativ vård 
o Psykologi 1 o Äldres hälsa och livsvillkor  
o Etik och människans livsvillkor 
o Hälsopedagogik  
o Psykiatri 1 
o Vård och omsorgsarbete 2 
 

o Vård och omsorg – specialisering, inriktning demens 
o Vårdpedagogik och handledning 
o Vård och omsorg vid demenssjukdom 

_________________________________________________________________________________ 

Regler för VOC-diplom fr o m 1 juli 2018 
• Obligatoriska kurser (inkl Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och 

Samhällskunskap 1a1) – 1100 poäng 

• Valbara fördjupningar – 300 poäng 

• Gymnasiearbete – 100 poäng, alternativt Vård och omsorg – specialisering, 2 x 50 poäng 

Totalt 1 500 poäng 

_______________________________________________________________________________ 

I Gävleborg samarbetar kommunernas utbildningar på gymnasium och 
vuxenutbildning och arbetsgivarna – både offentliga och privata. Tillsammans 
formar vi relevanta utbildningar, som ska ge de studerande en utbildning som 
grundar sig på de verkliga behoven som finns ute på arbetsplatserna.  Komvux i 
Gävle har uppfyllt gällande kvalitetskriterier för lokalt Vård- och omsorgscollege 
och är certifierad. Observera att kravet för ett diplom är att du har minst 1 500 
godkända poäng inklusive gymnasiearbete.    


