Vad är Vård- och omsorgscollege?
Behovet av välutbildad personal inom vård och omsorg ökar. Därför har
arbetsgivare, utbildningsanordnare, och fackliga representanter utvecklat en ny och nära samverkansform – Vård- och omsorgscollege. Allt för att
utbildningarna inom vård och omsorg ska bli ännu bättre!
En utbildning som är certifierad enligt Vård- och omsorgscollege garanterar dig en utbildning och praktik som håller en extra hög kvalitet. Det
ökar din kompetens och dina möjligheter att få arbete.

Utbildningsfakta
Vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar
I utbildningen på gymnasiet ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt
lärande (APL) med erfaren handledare. Utbildningen leder till stora
möjligheter att få jobb inom vård och omsorg. Den kan även ge dig
behörighet att söka sjuksköterskeutbildning, som är ett krav för att
du ska få arbeta inom t.ex. ambulanssjukvården.
I all vård och omsorg är hälsoperspektivet viktigt. Det kan finnas
möjligheter att kombinera Vård- och omsorgsprogrammet med
idrott på skoltid.
Vård och omsorgsutbildningen för vuxna
För dig som vill utbildas inom vård- och omsorg erbjuder Lärcenter
Falköping och KompetensCentrum Tidaholm individuell studieplanering. Delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Du kan
också välja fristående kurser.

Välj rätt väg!

Välkommen att kontakta oss!

Webbplatser med mer information om VO-College
www.vo-college.se
www.skaraborg.se/vo-college

www.falkoping.se/vo-college
www.tidaholm.se/vo-college
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Välj ett yrke inom
vård och omsorg!
Nu kan vi erbjuda utbildningar som är certifierade
enligt Vård- och omsorgscollege (VO-College). Det innebär att de är kvalitetssäkrade och att du kan räkna med
praktik av hög kvalitet, där du får stöd av en erfaren
handledare. Du får den kompetens som efterfrågas och
blir attraktiv på arbetsmarknaden!
Gillar du att jobba med människor? Inom vård och omsorg finns en mängd
olika yrken som ger dig många valmöjligheter för framtiden. Vad du än väljer
kan du göra stor skillnad för människors hälsa och liv. Ingen dag är den
andra lik och du får använda både hjärna och hjärta.

HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS
Rachel Anasambi, Falköping
– Jag trivs med att möta människor i olika
sociala miljöer och det får jag göra i hemtjänsten. Vill utbilda mig till arbetsterapeut,
ett internationellt yrke som ger mig möjlighet att arbeta även i andra länder.

EN BRA OCH GIVANDE UTBILDNING
Günter Johansson, Tidaholm
– Efter 30 års arbete inom industrin bytte
jag bana för att jobba i vården, vilket jag är
glad för. Det är mycket stimulerande att jobba
med människor och man känner sig behövd.
Utbildningen var väldigt rolig. Bra lärare,
intressanta föreläsningar och lärorik praktik!

Framtidsmöjligheter
Du får en bra yrkesutbildning som ger dig rätt kompetens för att få jobb
direkt efter utbildningen inom t.ex. handikappomsorg, psykiatri, socialpsykiatri, på sjukhus eller äldreomsorg. Sommarjobb är också lätt att få.

ETT MENINGSFULLT JOBB
Barbro Siikanen, Falköping

Utbildningen ger en gedigen grund som även kan ge behörighet att läsa
vidare på universitet/högskola till yrken som t.ex. psykolog, sjuksköterska,
sjukgymnast, polis, brandman, dietist, hälsocoach och socialpedagog.

– Att arbeta med människor som behöver min
hjälp, så att deras liv kan fungera i vardagen,
känns väldigt meningsfullt. Arbetet är varierat
och ingen dag är den andra lik.

FANTASTISKA VALMÖJLIGHETER!

FRAMTIDSYRKE
Axel Qvarnström, Falköping/Vingåker
– Praktiserade på ett äldreboende och
insåg att jag vill jobba med människor.
Arbetsuppgifterna inom vård och omsorg
utvecklas hela tiden och jag ser många olika
yrkesval i framtiden.

