Kombinera arbete
med studier
Arbetsplatsintegrerad utbildning (API)

En utbildning som gör
skillnad på arbetsplatsen
Arbetsplatsintegrerad vuxenutbildning (API) är en utbildningsform för personal
som redan jobbar inom vård och omsorg men inte har formell kompetens.
Innehållet följer Skolverkets nationella yrkespaket
med kurser från vård- och omsorgsprogrammet
utformat för arbete som undersköterska.
Utbildningstiden varierar beroende på önskemål
och planering, men vanligen tar en fullständig
utbildning 18 månader. Undervisning och examination sker på arbetsplatsen av en behörig
lärare från Consensum. Egna studier bedrivs
parallellt på en lärplattform. En individuell

studieplan upprättas efter att deltagarens
tidigare kunskaper kartlagts. Validering/
prövning sker genom kunskapsprov, examination och praktiska moment på arbetsplatsen i
samverkan med handledare. Betyg sätts enligt
Skolverkets nationella kursplaner och efter slutförd och godkänd utbildning om 1500 poäng
erhåller deltagarna ett Vård-och omsorgsdiplom
som en kvalitetsgaranti.

Mervärden för Dig som arbetsgivare
När deltagarna är i ordinarie tjänstgöring på sin
arbetsplats arbetar de på konkreta uppdrag och
projekt från utbildningen som kan vara till nytta för
verksamheten. Detta kan vara fokusområden tex
måltid, bemötande eller etiska diskussioner etc.
Därigenom stimuleras hela arbetsplatsen och den
kompetens som finns på arbetsplatsen tas tillvara
i undervisningen. Några exempel där utbildningen
har bidragit till utveckling och ökad medvetenhet
hos delatagarna:
• Framgångsrik träning fick kvinna ur rullstol,
till gåbord och sedan till rollator.
• Boende på servicehus följer med och handlar 		
istället för att få handlat till sig.
• Inköp av kol och papper till man som tecknat 		
tidigare i livet. Han tecknar igen!
• Lugnare måltidssituation genom minskad 		
stress och diskplock.

Handledare
Du som arbetsgivare utser handledare på kursdeltagarnas arbetsplatser. Handledarens uppdrag
är att ge deltagarna kollegialt stöd och handledning samt vara delaktig i dennes utveckling mot
kursmålen. Consensum ger de tilltänkta handledarna utbildning där de erhåller enklare verktyg
för handledningsprocessen.

Nöjda arbetsgivare

Nöjda kursdeltagare
”Jag upplever att utbildningen
utvecklar mig i min yrkesroll
8,9 av en skala på 10.”
“Jag upplever ökad trygghet i min
yrkes utövning genom min nya
kunskap 8,8 av en skala på 10.”

Språkmodul
Yrkessvenska/språkundervisning kan läggas till
som särskild insats för språksvaga deltagare.
Initialt i utbildningen genomför vi alltid en språktest som screening av deltagarnas läsförståelse.

Personlig utveckling
Utbildningen präglas av ett salutogent perspektiv
också med fokus på deltagarens egen hälsa och
utveckling. Den förväntade kompetenshöjningen
leder till ett ökat intresse och nya redskap för
delaktighet och engagemang på sin arbetsplats.
Vår upplevelse är att de som deltar i våra utbildningar på arbetsplatsen utvecklar ett ökat självförtroende och yrkesstolthet.

För att nå bästa resultat

”Bra att utbilda på arbetsplatsen
och kunna lyfta kunskaperna
som finns.”
”Alla är engagerade i sina studier och uppskattar lektionerna
och lärarna mycket.”

Process och resultat i utbildningen kommuniceras
regelbundet med respektive chef eller utsedd kontaktperson. Medverkan av arbetsplatsens chefer
för schemalogistik, och tillgång till datorer samt
undervisningslokal fordras. Chefens uppmuntran
för medarbetarnas engagemang och resultat är
viktig. En nära samverkan mellan Consensum och
uppdragsgivare är en absolut framgångsfaktor.

Undersköterska, 1500 poäng

UPPDRAGSUTBILDNINGAR
med betygsrätt

Upplägget motsvarar Skolverkets riktlinjer 2000-07-01
för utbildning till undersköterska.
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1 50 p
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

100 p
150 p
100 p
100 p
100 p
200 p
150 p

Valfria kurser från programfördjupningen
inom vård- och omsorgsprogrammet
300 p
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1
100 p
Samhällskunskap 1a1
50 p
Vård och omsorg specialisering
100 p

Om Consensum
Consensum är ett utbildningsföretag som vill ta ansvar och vara med och forma samhällsutvecklingen inom utbildning, vård och omsorg. Consensum bedriver utbildning för
ungdomar och vuxna, på såväl gymnasienivå som yrkeshögskolenivå. Vi erbjuder också
skräddarsydda uppdragsutbildningar på viktiga områden inom vård och omsorg.

Kontakt

Om du har frågor om våra utbildningar är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Kristina Löhr Johannesson
Rektor och Affärsområdeschef vuxenutbildning och uppdragsutbildning
kristina.johannesson@consensum.se

www.consensum-vux.se

