Vård- och omsorg
Barn- och fritid

Klassrum

					 Distans		

Välkommen till Lärgården!
Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en
inspirerande studietid och gör dig väl förberedd för din framtida yrkesroll.
Du kan välja mellan yrkesutbildningar som ger dig kompetens att söka jobb inom
Vård- och omsorg, Barn- och fritid eller komplettera dina kunskaper med enstaka
kurser.
Alla elever får tillgång till Lärgårdens webbaserade lärplattform med kursmaterial,
individuell studieplan och kontakt med lärare och kurskamrater.
Att studera på Lärgården är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Du söker själv
studiemedel via CSN.se. Den obligatoriska kurslitteraturen köper du själv.
Lärgården är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Vi är också
certifierade som en Hjärtsäker arbetsplats. Läs gärna mer på vår hemsida.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande
I vissa kurser inom Vård- och omsorg och Barn- och fritid ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande, dvs. praktik). Dessa perioder omfattar 3-5 veckor, då du följer en
yrkeshandledares schema.
Om du läser Vård- och omsorg innebär det att du kommer att praktisera även
kvällar och helger.

Sista ansökningsdag
Besök din kommuns hemsida för att se vad som gäller för just din kommun.
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Våra olika studieformer
På Lärgården kan du välja mellan ett antal olika
studieformer:
Studieformen ”Klassrum/dagtid” innebär att du är
hos oss i våra lokaler 3-4 dagar i veckan, ca 16 timmar.
Studieformen ”Distans” innebär att undervisningen
är internetbaserad och att du endast besöker oss på
skolan vid några tillfällen, oftast kvällstid, t.ex. vid
kursintroduktion, metodövningar och examinationer.
Studieformen kräver att du har tillgång till dator och
internet.
Studieformen ”En-dag-i-veckan” innebär att du
kommer till Lärgården en bestämd veckodag varje
vecka kl 8.30-15.30. Resterande delen av studierna
är internetbaserade och sker på distans. Studieformen kräver därför att du har tillgång till dator och
internet. Finns bara för Vård- och omsorg.
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Vård- och omsorg
Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och
sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och stödassistent för personer med funktionesnedsättning (utvecklingsstörning).
Efter avslutande kurser kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta som
undersköterska, skötare i psykaitrin, boendestödjare, personlig assistent eller
stödassistent för personer med funktionshinder.
Vill du läsa Vård och omsorgsutbildningen, dvs. kurserna på A-, B- och C-nivå tar det
tre terminer (ca 1,5 år). A- och B-nivå söker du samtidigt.
Du kan välja att läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser.
Utbildningen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande, dvs. praktik). Om du har
arbetat inom vård och omsorg tidigare så har du möjlighet att få dina kunskaper
validerade och därmed förkorta utbildningen, läs mer på sid 7.
Har du funderingar på vad du ska söka så kontakta oss på telefon 08-88 01 90
Sista ansökningsdag hittar du på din kommuns hemsida för vuxenutbildning/komvux!
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Kursöversikt
A-nivå

B-nivå

Hälsopedagogik

100p

Specialpedagogik 1

100p

Medicin 1

150p

Vård- och omsorgsarbete 2

150p

Vård- och omsorgsarbete 1 inkl. APL

200p

Etik och människans livsvillkor

100p

Psykiatri 1

100p

Psykologi 1

50p

C-nivå, välj en fördjupning
Hälso- och sjukvård

Psykiatri

Akutsjukvård inkl. APL

200p

Psykiatri 2 inkl. APL

Medicin 2

100p

Samhällsbaseradpsykiatri

Palliativ vård

100p

Rättspsykiatri

Äldreomsorg

			
		

		

200p
100p
100p

Funktionshinderområdet *

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100p

Specialpedagogik 2			

100p

Palliativ vård

100p

Socialpedagogik 				

100p

200p

Aktvitetsledarskap inkl. APL		

100p

Friskvård och hälsa			

100p

				

Äldres hälsa och livskvalitet inkl. APL

När du söker C-nivå måste du få ihop minst 400p för heltidsstudier. Rutorna ovan
är exempel på olika fördjupningar, men du kan också göra en egen kombination av
kurser så att den passar dig och dina behov. 							
* Funktionshinderområdet går endast på distans.
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Kursutbud på Lärgården hösten 2017
KURSPAKET AB Vård och omsorg

start

slutHeltid

KURSPAKET AB Vård och omsorg

start

slutHeltid

Klassrum/Dagtid

170807 180615950 poäng

Klassrum/Dagtid

171016 181012950 poäng

Distans

170807 180615950 poäng

Distans

171016 181012950 poäng

Distans med obligatorisk lektion

170809 180615950 poäng

Distans med obligatorisk lektion

171016 181012950 poäng

KURSPAKET C FÖRDJUPNING

start

slutHeltid

KURSPAKET C FÖRDJUPNING

start

slutHeltid

Funktionshinderområdet (Distans)

170807 171222400 poäng

Funktionshinderområdet (Distans)

171016 180316400 poäng

Hälso och sjukvård (Distans)

170807 171222400 poäng

Hälso och sjukvård (Distans)

171016 180316400 poäng

Hälso och sjukvård (Klassrum/Dagtid)

170807 171222400 poäng

Hälso och sjukvård (Klassrum/Dagtid)

171016 180316400 poäng

Psykiatri (distans)

170807 171222400 poäng

Psykiatri (distans)

171016 180316400 poäng

Psykiatri (klassrum/Dagtid)

170807 171222400 poäng

Psykiatri (klassrum/Dagtid)

171016 180316400 poäng

Äldreomsorg (Distans)

170807 171222400 poäng

Äldreomsorg (Distans)

171016 180316400 poäng

Äldreomsorg (klassrum/Dagtid)

170807 171222400 poäng

Äldreomsorg (klassrum/Dagtid)

171016 180316400 poäng

Enstaka kurser
Kursnamn

Studieform

start

slut

Poäng

Etik och människans livsvillkor

Klassrum och distans

170807

170908

100 poäng

Etik och människans livsvillkor

Klassrum och distans

171120

171222

100 poäng

Gymnasiearbete

Klassrum

170807

171013

100 poäng

Gymnasiearbete

Klassrum

171016

171222

100 poäng

Hemsjukvård

Klassrum och distans

170911

171013

100 poäng

Medicin 1

Klassrum och distans

170807

170915

150 poäng

Medicin 1

Distans

170807

171013

150 poäng

Medicin 2

Klassrum och distans

171016

171117

100 poäng

Palliativ vård

Klassrum och distans

171120

171222

100 poäng

Psykiatri 1

Klassrum och distans

170911

171013

100 poäng

Psykiatri 1

Distans

171016

171117

100 poäng

Psykiatri 2

Klassrum och distans

170807

171013

200 poäng 4 veckors APL ingår

Psykologi 1

Distans

171016

171222

50 poäng

Rättspsykiatri

Klassrum och distans

171120

171222

100 poäng

Samhällsbaserad psykiatri

Klassrum och distans

171016

171117

100 poäng

Socialpedagogik

Distans

170911

171013

100 poäng

Specialpedagogik 1

Distans

170807

171013

100 poäng

Specialpedagogik 1

Distans

171016

171222

100 poäng

Specialpedagogik 2

Distans

170807

170908

100 poäng

Validering Vård och omsorg

170807

170908

50 poäng

Validering Vård och omsorg

170911

171013

50 poäng

Validering Vård och omsorg

171016

171117

50 poäng

170908

100 poäng

Vård och omsorg vid demens

Klassrum och distans

170807

Vård och omsorgsarbete 1

Klassrum och distans

170807

171013 200 poäng

Vård och omsorgsarbete 2

Distans

170807

171013

150 poäng 5 veckors APL ingår

Vård och omsorgsarbete 2

Distans

171016

171222

150 poäng 5 veckors APL ingår

Äldres hälsa och livskvalitet

Klassrum och distans

171016

171222 200 poäng 4 veckors APL ingår

Lokaler:
Tullgårdsgatan 12 (Skanstull): Klassrum/Dagtid och Distans.
Dalhemsvägen 25 (Huddinge Centrum) Klassrum/Dagtid
Under Arbetsplatsförlagt lärande (APL) följer du din handledares schema 30 timmar per vecka.
APL kan valideras om du har erfarenhet från verksamheten

Barn- och fritid
Inom Barn och fritid erbjuds kurser som vänder sig till dig som vill arbeta som
barnskötare eller elevassistent.
Vill du läsa Barn- och fritids utbildningen A- och B-nivå tar det 1 år. Väljer du att
lägga till C-nivå tar det tre terminer (ca 1,5 år). Du kan också välja att läsa enstaka
kurser.
Har du arbetat inom barnomsorg tidigare har du möjlighet att få dina kunskaper
validerade, och därmed förkorta utbildningen se sid 7.
Utbildningen innehåller fältstudier och APL (arbetsplatsförlagt lärande, dvs. praktik).
Om du har frågor och funderingar kring vad du ska söka kan du kontakta oss på
telefon: 08-88 01 90
Sista ansökningsdag hittar du på din kommuns hemsida för vuxenutbildning/komvux!
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Kursöversikt
A-nivå

A- och B-nivå söker du
samtidigt.

Kommunikation

100p

Lärande och utveckling

100p

Pedagogiskt ledarskap inkl. APL 100p
Barns lärande och växande

100p

B-nivå

Om du har läst A-nivå
sedan tidigare kan du söka
B-nivå som enstaka kurser.

Pedagogiskt arbete inkl. APL

200p

Skapande verksamhet

100p

Människors miljöer

100p

Specialpedagogik 1

100p

C-nivå *
Pedagogiska teorier & praktiker 100p
Du som läst A- och B-nivå
kan söka C-nivå

Hälsopedagogik

100p

Naturguidning 1

100p

Etnicitet och kulturmöten

100p

* C-nivå går endast på distans
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Kursutbud på Lärgården hösten 2017
KURSPAKET start 7 augusti

start

slut

Heltid

AB-nivå Barn och fritid (klassrum) 170807 180622 900 poäng

KURSPAKET start 16 oktober
AB-nivå Barn och fritid (klassrum)

start

slut

Heltid

171016 181012 900 poäng

AB-nivå Barn och fritid (distans)

170807 180622 900 poäng

AB-nivå Barn och fritid (distans)

171016 181012 900 poäng

C-nivå fördjupning (distans)

170807 171222 400 poäng

C-nivå fördjupning (distans)

171016 180316 400 poäng

Enstaka kurser
Kursnamn

Studieform

start

slut

Poäng

Etnicitet och kulturmöten

Distans

171016

171117

100 poäng

Gymnasiearbete Barn och fritid

Klassrum

170807

171013

100 poäng

Hälsopedagogik

Distans

170807

170908

100 poäng

Kommunikation

Distans

171016

171117

100 poäng

Människors miljöer

Klassrum

170807

170908

100 poäng

Människors miljöer

Distans

170807

170908

100 poäng

Naturguidning 1

Distans

171120

171222

100 poäng

Pedagogiskt arbete

Klassrum

171016

171222

200 poäng4 veckors APL ingår

Pedagogiskt arbete

Distans

171016

171222

200 poäng 4 veckors APL ingår

Pedagogiskt ledarskap

Distans

171120

171222

100 poäng3 veckors APL ingår

Pedagogiska teorier och praktiker Distans

170911

171013

100 poäng

Skapande verksamhet

Klassrum

170911

171013

100 poäng

Skapande verksamhet

Distans

170911

171013

100 poängmåndagar 17.30-20.00

Specialpedagogik 1

Distans

170807

170908

100 poäng

Specialpedagogik 2

Distans

170911

171013

100 poäng

Validering Barn och fritid

170807

171013

100 poängKartläggning av kunskaper för validering av kurs/er

Validering Barn och fritid

171016

171222

100 poängKartläggning av kunskaper för validering av kurs/er

Lokaler:
Dalhemsvägen 25 (Huddinge C): Klassrum/dagtid. Vi schemalägger 3-4 dagar, 16 timmar per vecka
Tullgårdsgatan 12 (Skanstull): Distans. Obligatorisk examination och praktiska övningar ingår
Under Arbetsplatsförlagt lärande (APL) följer du din handledares schema 30 timmar per vecka.
APL kan valideras om du har erfarenhet från verksamheten

Validering
Validering betyder att man kartlägger, bedömer och värderar en persons faktiska
kunskaper, färdigheter och förmågor.
Orienteringskurs validering är en kurs för dig som har kunskaper och/eller arbetslivserfarenhet från vården eller barnomsorgen. Kursen ska ge dig bekräftelse på de
kunskaper du redan har. För ansokan till kursen, kontakta Lärgården.
Under kursen kommer du att få beskriva, kartlägga och självskatta dina kunskaper
inom vård eller barn- och fritidsverksamhet. Utifrån kartläggningen görs en individuell
studieplan.
Studieplanen innehåller de kurser du bedöms kunna validera och vilka du bör studera.
Vid validering av en kurs får du visa dina kunskaper i en prövning mot kursens mål,
vilket leder till ett betyg.
E-post: validering@largarden.se
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Hitta till oss
Skanstull

Tullgårdsgatan 12
T-bana till Skanstull. Gå genom
Tullgårdsparken eller ta
Buss 57 mot Sofia till
hållplats Nätgränd.
Pendeltåget till Stockholm
Södra där efter buss 4 alternativt 74
till Skanstull eller buss 57 mot Sofia
till hållplats Nätgränd.

Huddinge

Dalhemsvägen 25b
Pendeltåg eller buss till
Huddinge centrum.

Från Huddinge centrum är det ca 670 meter
att gå till Dalhemsvägen.
Följ Sjödalsvägen fram till Förrådsvägen. Sväng
höger in på Förrådsvägen och gå vägen fram
till Dalhemsvägen.

Buss 744 stannar före korsningen
Förrådsvägen - Dalhemsvägen.

Telefon: 08-88 01 90

www.largarden.se

info@largarden.se

