H e l s e f ag a r b e i d e r
Fra høsten 2018 tilbyr Vekst Melhus AS på nytt
forberedende kurs til fagprøve som Helsefagarbeider
Målgruppe:
Voksne, ufaglærte arbeidstakere som ønsker fagutdanning som Helsefagarbeider.
Tidspunkt og varighet:
Start:
August 2018. 2 semestre fram
til våren 2019.
Eksamen: Juni 2019

Mål:
Kurset forbereder deltakerne til tverrfaglig fagprøve som er den teoretiske delen av fagbrevet.

Sted:

Innhold:

Vekst Melhus AS, Søberg

Læreplan for Helsefagarbeider består av tre programfag som utfyller

Deltakeravgift :

hverandre og hører sammen. Faget handler om

Kr. 18 000, Bøker dekkes av
deltaker. Bokliste legges ved.
Eksamensavgift kommer i
tillegg.

profesjonell helsehjelp, pleie og omsorg, samt de aktiviteter som

Påmelding;
Fortløpende påmelding
Husk; Du kan søke om lån og
stipend i Statens lånekasse for
utdanning eller å søke om du
har Voksenrett gjennom
Fylkeskommunen.

Nærmere info:
hildegunn@vekstmelhus.no

fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I tillegg vil studenten få god kjennskap til de vanligste sykdommene, sykepleie, hygiene og kosthold, legemidler og anatomi. I faget legges det stor vekt på kommunikasjon og
samhandling, respekt og toleranse. Kommunikasjonsteknikker, relevant
regelverk, konflikthåndtering og observasjon vil inngå i dette.
Yrkesutøvelsen som innebærer yrkesetiske retningslinjer, samt planlegging, gjennomføring og dokumentasjon, vil være viktige tema for å
kunne vurdere eget arbeid og rollefordeling.
Forkunnskaper:
Det er ingen formelle krav til utdanningen, men erfaring fra faget vil
være en fordel.

Vekst Melhus AS
Postboks 29
7224 Melhus

Undervisning:

Telefon: 72 87 92 10

sjon av selvstudium og ukentlige samlinger a 4 timer. Vi bruker erfarne

Telefaks: 72 87 92 11
E-post: post@vekstmelhus.no

Raushet og
tydelighet gir
mestring

Kurset går over 2 semestre (høst 2018 og vår 2019) og er en kombinaog dyktige lærekrefter.
Eksamen legges til sted etter avtale i form av en fem-timers skriftlig eksamen i juni 2018. Kursbevis utstedes til alle.

