Studera som vuxen

Särtryck Yrkesvux m.m.

Kurskatalogen 2019

Kommunal vuxenutbildning

Barnskötare - påbyggnadsutbildning, 400 gyp
Har du läst Barnskötare Bas-utbildning och fått grundläggande kunskaper
om hur språklig utveckling och samspel kan bidra till förskolans uppdrag att
erbjuda en god pedagogisk verksamhet?
Nu kan du lära dig mer om hur du kan bli en i ett team av kompetent personal som jobbar för att ge våra barn det de behöver för att utvecklas.
Påbyggnadsutbildningen kompletterar din bas-utbildning och ger dig kunskaper för arbete som barnskötare.
Kurspaketet består av en del av de programgemensamma ämnena för Barn och fritidsprogrammet. Det är nationella kurser, fastställda av Skolverket och de ger betyg
som du kan bygga vidare på. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Behörighet/förkunskaper:
• Betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskola eller på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning
• Godkända betyg från Barnskötare Bas-utbildning
Kurser som ingår:
Barns lärande och växande, 100 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng
APL: Fyra veckor våren 2020. För att få gå ut i APL måste ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret lämnas till arbetsställets kontaktperson.
Utbildningstid: Start vecka 46 2019, 20 veckor totalt
Plats: Utbildningen är förlagd till Arvika Näringslivscentrum tre dagar i veckan
Sista ansökningsdag 15 september 2019



Industri Bas, 700 gyp
(Startar under förutsättning att erforderliga beslut om finansiering fattas.)
Industrin i Värmland behöver fler utbildade medarbetare. Nu finns en helt
ny möjlighet för dig över 20 år och som lockas av en framtid inom industrin
att gå yrkesvuxutbildning genom Yrkescenter industri Värmland. Det unika
samarbetet mellan arbetsgivarna och utbildningen ger en garanterat hög
kvalitet på studierna och goda förutsättningar för anställning efter slutförd
utbildning.
Utbildningen
Utbildningen kommer att erbjudas på fyra orter i Värmland: Arvika, Hagfors, Karlstad
och Sunne. Senare under året kommer det även att vara möjligt att söka till Kristinehamn. APL (praktik) ingår och är minst på minst 15% av utbildningen och kan förläggas till din hemort.
Utbildningen ger dig:
• grundläggande kunskap om industriell produktion.
• grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete.
• grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
• grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell
materialbearbetning och produktframställning.
Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet till specialicering via påbyggnadsutbildningar på 15-30 veckor.
Behörighet/förkunskaper
Svenska eller Svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9/grundläggande vuxenutbildning.
Kurser som ingår:
Industritekniska processer 1 (INUINU01) 100p,
Avhjälpande underhåll 1 (DRIAVH01) 100 poäng,
Produktionskunskap 1 (PRDPRO01) 100 poäng,
Människan i industrin (MÄIMÄN01) 100 poäng,
Produktionsutrustning 1 (PRUPRD01S) 100 poäng,
Datorstyrd produktion (DARDAT01S) 100 poäng,
Allmän automationsteknik (AUOALL0) 100 poäng
Utbildningstid: Start augusti 2019, 35 veckor
Studietakt: Heltid
Plats: fem orter i Värmland, bland annat Lernia i Arvika och Karlstad
Sista ansökningsdag 15 juni 2019
Ansökan
Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun för att få hjälp med ansökan. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen i din hemkommun.
Ansök direkt här: https://open24.ist-asp.com/karlstad/vux/Vux/Start


Utbildningar i vård och omsorg
Arbetsgivare med verksamheter inom vård och omsorg i kommun och landsting är i stort behov av kvalificerad personal!
Med en utbildning inom området har du ett säkert sätt att gå raka vägen från
utbildning till jobb!

Vårdbiträde, 800 gyp
Denna utbildning innehåller en del av de programgemensamma kurserna i Vård och
omsorgsprogrammet. SKL och Kommunal har beslutat att dessa kurser ger en behörighet att arbeta som vårdbiträde.
Behörighet/Förkunskaper:
Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå
Kurser som ingår:
Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin1
Psykiatri
Psykologi 1
Specialpedagogik
Vård och omsorgsarbete 1
Kurstid: vecka 33 2019 - vecka 14 2020

Vård och omsorgsutbildning, 1500 gyp
Behörighet/förkunskaper:
Svenska/Svenska som andraspråk och Samhällskunskap på grundläggande nivå.
Kurser som ingår:
Akutsjukvård
Etik och människans villkor
Gymnasiearbete
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
Kurstid: Vecka 33 2019 - vecka 51 2020



Gemensam information utbildningarna inom Vård och omsorg

I utbildningarna ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). För att få gå ut på APL krävs
aktuellt utdrag från belastningsregistret som lämnas till arbetsgivarens kontaktperson.
Studietakt: Heltid, dagtid, undantaget APL som följer handledares arbetstider.
Plats: Arvika Näringslivscentrum
Genomförande: Klassrumsundervisning tre dagar per vecka, övrig tid webbstudier
via webbaserad lärplatform, It’s Learning.
Sista ansökningsdag 31 maj 2019
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Observera att detta särtryck endast innehåller information om de utbildningar som
tillkommit efter tryck av 2019 års kurskatalog för den kommunala vuxenutbildningen i
Arvika.
Huvudsakligt kursutbud vi erbjuder under 2019 återfinns i katalogen som går att hämta
i pappersformat på Vägledningscentrum eller i digital form på hemsidan:
https://aanc.se/kommunal-vuxenutbildning/blanketter-dokument/


Ansökan
Görs på bifogad ansökningsblankett, se nästa sida, som lämnas fullständigt ifylld tillsammans med personbevis för studier och betygskopior från tidigare studier.
Du kan lämna din ansökan antingen vid personligt besök eller per post, till
Vägledningscentrum
Box 913
671 29 ARVIKA
Söker du Industri Bas-utbildning så gäller inte ovanstående. Till den utbildningen måste
man ansöka direkt till vuxenutbildningen i Karlstad, information om hur det ska gå till
finner du i kurspresentationen.
Om du är folkbokförd i annan kommun än Arvika så behöver du få godkännande från
din hemkommun om du vill läsa hos oss. Kontakta studievägledare i din hemkommun!
Finansiering
Samtliga kurser och utbildningar vi vuxenutbildningen i Arvika är studiemedelsberättigande
För ytterligare information om kursutbud kontakta Vägledningscentrum
Vi kan hjälpa till med tidsbokning hos studievägledare, ansökningsblanketter, kopiering
av betyg och andra originalhandlingar du vill bifoga till din ansökan.
Kontakt
Du kan själv boka tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare på info.vlc@aanc.
se.
Du kan också ringa oss på Administrationen på tel. 0570-749 286 eller 289 för att få
hjälp med dina funderingar.
Observera att vuxenutbildningen i Arvika alltid förbehåller sig rätten att göra ändringar
i kursutbudet.
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