
Yrkes-sfi vård och omsorg 
 

Är du intresserad av att arbeta inom vården?  
Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom vården. Utbildningen är uppdelad i två steg där du efter att 
ha blivit godkänd på steg ett kan ta anställning som vårdbiträde och efter att ha blivit godkänd på steg två kan du ta anställning 
som undersköterska.  

 
Vem får söka? 
Du ska ha minst ett godkänt betyg på SFI kurs C för att söka utbildning .Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta i vår-
den, men du måste ha ett genuint intresse av att arbeta inom vårdsektorn.  

 
Urval 
Gör en intresseanmälan på webben, www.yrkessfiskane.se Du som är aktuell för utbildningen kallas till en intervju där du träffar 
Studie– och Yrkesvägledare samt lärare från utbildningen. 

   
Kurser  
Steg 1                                        Steg 2  
Vård– och omsorgsarbete 1                Orienteringskurs 
Etik                                                           Samhällskunskap 1a1 
Orienteringskurs                                    Vård– och omsorgsarbete 2 
Hälsopedagogik                                      Äldres hälsa 
Medicin                                                    Vård och omsorg vid demens 
Psykiatri 1                                                Gymnasiearbete            
Specialpedagogik 1                                Sva grund/Sva gy 
Psykologi 1a1 
SFI D/Sva grund 
 

Utbildningens längd och arbetsplatsförlagt lärande 
APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen med 20 veckor. Total utbildningslängd är 115 veckor: Steg 1 omfattar 80 
veckor samt steg 2 som omfattar 55 veckor. 

 
Start – och slutdatum 
11 januari 2021— 27 oktober 2023 

 
Informationsmöte 
Datum: 12 augusti samt 9 september 
Tid:13.00   
Plats: Vuxenutbildningen Ystad, Björnstjernegatan 10 A-C, 271 80 Ystad 
Anmäl dig till sara.persson@ystad.se om du vill komma på ett informationsmöte 

 
Ansökan & Urval– Sök senast 18 september! 
Ansökan gör du via en digital webbansökan som du hittar på www.yrkessfiskane.se 
Om du idag studerar svenska på grundläggande nivå och vill söka till vår utbildning så kontakta vår studievägledare 
Sara Persson: sara.persson@ystad.se 
 
OBS! Till ansökan bifogas följande: 
Intyg/betyg från sfi 
Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal 
Personligt brev med motivering varför du söker den här utbildningen. 
För mer information kontakta: Sara Persson, Studie– och yrkesvägledare: sara.persson@ystad.se 

Yrkes-sfi Skåne, ett samarbete över kommungränserna 

tillsammans med Arbetsförmedlingen 


