
Furuboda folkhögskola Kristianstad 
Adress Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad • Telefon 044-781 48 21 

E-post info@furuboda.se • Hemsida www.furuboda.org 
Plusgiro 900594-3 • Swish 900 59 43

Sj
äl

vs
tä

nd
ig

a 
oc

h 
an

sv
ar

st
ag

an
de

 m
än

ni
sk

or
 m

ed
 fu

ll 
de

la
kt

ig
he

t i
 e

tt
 ö

pp
et

 o
ch

 ti
llg

än
gl

ig
t s

am
hä

lleVård- och omsorgsutbildning
Att arbeta inom vård och omsorg 
är spännande och utvecklande. 
Du får möjligheten att arbeta 
nära människor och fungera 
stödjande och stärkande. 
Inom äldreomsorgen kommer det att 
finnas stora möjligheter till anställning 
under de närmaste åren. Därför ger yrkes-
kompetens inom vård och omsorg goda 
framtidsutsikter på arbetsmarknaden.

Nu kan du gå en två-årig utbildning till 
undersköterska inom äldreomsorgen. 
Utbildningen ges av Furuboda 
folkhögskola. Lokalerna ligger på 
Blekingevägen 6 i Kristianstad, centralt 
med goda bussförbindelser.

Förkunskapskrav: Grundläggande 
svenska eller motsvarande kunskapsnivå. 
Antagning sker genom intervju. Kursen är 
CSN-berättigad.

Kursinnehåll 
År 1:
• Hälsopedagogik (100p)
• Medicin 1 (150p)
• Etik och människans livsvillkor (100p)
• Psykiatri 1 (100p)
• Psykologi 1 (50p)
• Specialpedagogik 1 (100p)
• Vård- och omsorgsarbete 1 (200p)
• Svenska/svenska som andraspråk 1 (100p)

År 2:
• Vård- och 

omsorgs-
arbete 2 (150p)

• Äldres hälsa och livskvalitet (200p)
• Palliativ vård (100p)
• Vård & omsorg vid demenssjukdom (100p)
• Kost, måltid och munhälsa (100p)
• Samhällskunskap 1a 1 (50p)
• Omvårdnad specialisering (50+50p)

Kursstart: 19 augusti 2020
Kursslut: 10 juni 2022
Studietakt: Studier på heltid med 
engagerade pedagoger
Praktik: 15 veckors praktik 
Intyg: Du får folkhögskoleintyg som 
omfattar 1700 poäng samt diplom 
från Vård- och omsorgscollege
Kontakt och intervjuanmälan 
Josefine Lindskog 
073-941 46 50 
josefine.lindskog@furuboda.se
Ann-Christin Nilsson 
ann-christin.nilsson@furuboda.se
Patrik Ljungh 
073-941 46 52 
patrik.ljungh@furuboda.se

Kursfakta

INTRESSERAD AV ETT FRAMTIDSYRKE?

www.furuboda.org/vard-och-omsorgsutbildning


