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VÅRDBITRÄDE, 850 poäng 

 
Om yrkespaket 
Yrkespaket består av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden 
ställer för att kunna anställa. Paketen kan också ligga till grund för vidare studier. Den som har 
slutfört ett yrkespaket får ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som är slutförda 
och betyg på de olika kurserna. Utdraget kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för 
elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för. 
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Utbildningens mål 
Yrkespaketet till vårdbiträde syftar till att ge eleven: 

  
• förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med 

personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och 
specialpedagogiska uppgifter.  
 

• Grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.  
 

• Grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, 
psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. 
 

• kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. 
 

• förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån 
människors olika behov och förutsättningar. 
 
 
 
 

 

   Kurs     850 p  

Hälsopedagogik 100 HALHAL0 

Medicin 1  150 MEDMED01 

Etik och människans livsvillkor 100 MÄNETI0 

Psykiatri 1 100 PSYPSY01 

Psykologi 1 50 PSKPSY01 

Specialpedagogik 1 100 SPCSPE01 

Vård- och omsorgsarbete 1 200 VÅRVÅR01 

Orienteringskurs 50 KGYORI11A 
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• kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta 
säkert och ergonomiskt. 
 

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess. 

 

                

 

 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med  
ytterligare kurser.  Vi förutsätter du har tillgång till egen dator.  
              

 

 

Utbildningens omfattning       40 veckor   850 poäng 

Utbildningens plats       Campus Laholm i samarbete med äldreomsorgen 

Behörighet       Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller  

      svenska som andraspråk 

Kursstart       2021 - 01 - 11 

Sista ansökningsdatum       2020 - 11 - 06 

Ansökan till       Vägledningscentrum, Skottegränd 3, 312 31 Laholm 

      Telefon: 0430 – 265 00 

      e-post: vagledningscentrum@laholm.se 
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