Arbetsplatsförlagd
vuxenutbildning
mot närvårdarexamen
UTKAST 30.9.2021/GN
Ny flexibel vuxenutbildning till närvårdare 2022. ÅYG & Oasen.
16 studerandeplatser (även redan anställda) fr.o.m. februari 2022
Projektgrupp: Gabriella Nordlund ÅYG samt Heidi Viktorsson Oasen
Lärare heltid fr.o.m. januari 2022: utlyses i oktober 2021
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Flexibel vuxenutbildning till närvårdare 1-2,5år
Inriktning Vård och rehabilitering av äldre
Yrkesämnen totalt 145kp
UD Att främja Utveckling och Delaktighet 25kp
ÄD Att främja Äldres delaktighet 35kp
VF Att främja Välbefinnande och funktionsförmåga 30kp
HV Att arbeta inom Hemvård 40kp
VB Valbara studier 15kp: demens, handledning, MM
GEM 35kp enligt vuxenutbildningens koncept

Närvårdarexamen 180 kp
VT22: feb-maj: UD/ÄD + PUK erkänt kunnande och betyg, IT-handledning och
GEM-introduktion.
Lärarledd undervisning & tillämpad praktik/ jobb (även helger, kvällar, lov).

HT22: aug-dec: ÄD/VF + GEM
VT23: jan-maj: VF/HV (hemservice)/ VB (nätet/annan aktör) + GEM
Lärarledd undervisning & tillämpad praktik/ jobb (även helger, kvällar, lov).
PUK erkänt kunnande under utbildningen vid jobb utöver kurs, samt kursintyg.
HT23-VT24: aug-maj: GEM/ HV (hemservice)/ VB (nätet/annan aktör)
Lärarledd undervisning & tillämpad praktik/ jobb (även helger, kvällar, lov)
PUK erkänt kunnande under utbildningen vid jobb utöver kurs, samt kursintyg.
EXAMEN senast vt 2024
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Veckoschema

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Helg & Lov
& Kväll

Oasen
ItsLearning

Oasen/ egen
arbetsplats
ItsLearning

Oasen/ egen
arbetsplats
Itslearning

ÅYG
Teams
ItsLearning

Oasen/ egen
arbetsplats
ItsLearning

Lärarledd
undervisning
på
avdelningar
och i
grupprum

Praktik och
tillämpad
teori med
handledare
Arbete i
smågrupper
Självstudier

Praktik och
tillämpad
teori med
handledare
Arbete i
smågrupper
Självstudier

Veckans nya
uppgifter i
Itslearning.
Lärarhandled
ning i Teams.
IT & Stöd &
Studieteknik
GEM

Praktik med
Handledare
Självstudier

Två dagar/vecka lärarledd undervisning:
En dag teori över Teams eller
lärarhandledning på ÅYG. Veckans nya
innehåll släpps varje torsdag på Itslearning.
Självstudier hemifrån eller på ÅYG.
En dag praktiska lärarledda övningar på
Oasens avdelningar. Grupparbeten och
återkoppling i grupprummet.
Tre dagar/vecka med handledare på
avdelning:
Följer handledarens schema tisdag-onsdag
dagtid på Oasen. Även en dag lördag-söndag
eller kväll, om studerande har möjlighet,
istället för fredag dagtid, annars annan
handledare fredagar.
Möjlighet att studera även för deltagare
redan ute i arbetslivet. På egen arbetsplats
tisdag-onsdag/fredag-söndag.
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Helger
kvällar & lov

Preliminär tidsplan 2021 inför start 2022
•

16.9 projektmöte Oasen. Börja ta fram underlag för antagning studerande, anställning lärare och val av handledare.

•

22.9 Styrelsemöte Oasen.

•

5.10 Underlag till ÅGs styrelse

•

13.10 ÅG styrelsemöte

•

14.10 projektmöte Oasen då vi vet vad styrelserna beslutat. Projektplanen och underlagen för antagning justeras. Ordinarie underlag grund av Diana. Utse vem som antar, intervjuar och anställer i november-december.

•

18.10 material till Marika, som förbereder pressinfo och annonser utgående från underlagen. Återkoppling av antagningsgrupp. Startdatum fastställs.

•

25.10 pressinfo och publicering annonser.

•

10.11 deadline ansökan studerande och lärare.

•

4.11? eller senare datum, projektmöte Oasen. Genomgång ansökningar. Underlag för det fortsatta arbetet.

•

Språktest, antagning och intervjuer mm pågår vid ÅYG.

•

Avdelningarna på Oasen informeras och handledare utses på varje avdelning inom organisationen.

•

25.11? eller senare datum, projektmöte Oasen: Förslag handledare Oasen. Lärare kan förhoppningsvis utses och anställas (marginal för 1 mån uppsägningstid 1.1.2022). Studerandeantagningen fortsätter vid behov.

•

9.12 projektmöte Oasen: Studerandeantagningen klar. Listan till ÅGs styrelse för godkännande.

•

15.12 ÅGs styrelse godkänner studerande och antagningsbesked skickas ut före jul.

•

16.12? ev sista projektmöte Oasen före jullov. Januariplanering. Skolning av handledare bokas in.

•

1.1.2022 Läraren inleder sitt arbete. Planeringsmöten med handledare, projektledare, andra berörda. Förberedelser inför kursstart. Skolning av handledare. Material till första examensdelens moment tas fram.

•

Examensplan för kompetensområdet tas fram och godkänns sedan av ÅG styrelsen. Examensdelsbeskrivning och YP-plan för ÄD tas fram och godkänns av Yrkesrådet.

•

XX Februari 2022 kursstart.
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