
• Vårdbiträde 
• Undersköterska 
• Fristående kurser 

• Barnskötare 
• Elevassistent 
• Fristående kurser 

Medlearn via
Komvux Västerbotten

Vill du arbeta inom vård, 
omsorg, barnomsorg 

eller skola?

Kontakta vuxenutbildningen  

i din hemkommun 



Medlearn finns på flera orter i  
Västerbotten
Vi har ett uppdrag att genomföra  
utbildning i Västerbotten*.

Bor du i Bjurholm, Dorotea, Malå, 
Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, 
Storuman, Vindeln, Vännäs och Åsele kan 
du läsa via Medlearn.  
 
Du ansöker till utbildningar och kurser via 
din hemkommun. Utbildningen är  
kostnadsfri och du kan söka studiemedel 
från CSN.  
Kontakta studie och yrkesvägledaren i din 
hemkommun för mer information.  

*Vissa kommuner driver utbildningar i egen 
regi. Din studie- och yrkesvägledare vet mer 
om hur det ser ut i just din hemkommun. 

Vilka är Medlearn?
  

Medlearn har funnits drygt 20 år i utbildnings-
branschen och är specifikt nischade mot den 
yrkeskompens som krävs för arbete inom inom 
vård och omsorg samt barn och fritidsverk-
samhet.

Vår personal har egen yrkeserfarenhet från 
branschen och månar om att erbjuda en kva-
litativ yrkesutbildning i syfte att varje elev ska 
utvecklas både på ett personligt och profes-
sionellt plan.

Vad tycker våra 
deltagare om att 
studera hos oss?  
 
Under våren 2022 har vi gjort en stor 
undersökning bland våra elever som 
bland annat visar: 

• 93% är nöjda eller mer än nöjda 
med sin utbildning 

• 96% är nöjda eller mer än nöjda 
med den personal de möter hos oss 

• 91% har kommit närmare sitt mål

• 94% rekommenderar andra att 
studera via Medlearn. 



Så går utbildningen till

Vår lärare utgår från vår skola i Umeå. 
Du väljer själv om du vill åka in till Umeå 
eller delta via fjärrlösning från ditt lokala 
lärcentrum alternativt från hemmet. Öv-
riga obligatoriska träffar kan förekomma 
vid praktisk examination men då blir du 
informerad i god tid innan.

Obligatoriska träffar sker en fast dag per 
vecka där du möter din lärare i realtid. Du 
läser kurserna via litteratur och material 
i vår lärplattform. Därför behöver du 
tillgång till egen dator med kamera och 
headset.

Vi använder oss av digitala läromedel, vil-
ket innebär att dina läromedel är kostnads-
fria och innehåller funktioner som kan 
underlätta inlärningen såsom översätt-
ningsverktyg och talsyntes. Vill du ändå ha 
en fysisk bok att studera utifrån så får du 
stå för den kostnaden själv.  

Dina kurser kommer att betygssättas så du 
behöver kunna visa upp dina kunskaper 
både skriftligt, muntligt och praktiskt. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i 
utbildningen. Dessa perioder innebär att 
vissa studieveckor görs på en riktig arbets-
plats. Du får en personligt utsedd handle-
dare som stöttar dig under APL-tiden. Det 
är viktigt att du vet att vissa arbetspass 
under APL görs på obekväm arbetstid 
(kväll och helg). Dessa APL-perioder ger 
dig bra möjligheter att skapa nätverk, visa 
upp dig på arbetsmarknaden och öka dina 
chanser till framtida anställning direkt 
efter studierna! 

Validering

Validering riktar sig till dig som arbetat 
länge inom vård och omsorg eller barn och 
fritidsverksamhet. En validering innebär 
att du kan ha möjlighet att visa upp ditt 
kunnande genom validering. I valide-
ringsprocessen bedöms din kunskap och 
kompetens och på så sätt kan din studietid 
förkortas. 

Se fullständigt 
kursutbud för  

din kommun på  
medlearn.se



Kursutbud Vård och omsorg 
Vi utgår från de nationella yrkespaketen för vårdbiträde och undersköterska. Dessutom 
finns möjlighet att validera, läsa valda fördjupningskurser och att läsa kombinations-
utbildning vilket innebär att du parallellt med dina yrkesstudier stärker dina kunskaper 
i svenska språket. Hur just dina studier kommer se ut i detalj planeras i en individuell 
studieplan i samband med kursstart. Heltidsstudier motsvarar 20 poäng/vecka.  

Kursutbud Vårdbiträde Undersköterska Fördjupningskurser

Anatomi och fysiologi 1 X X

Funktionsförmåga och funktions- 
nedsättning 1, 100 p

X X

Gerontologi och geriatrik, 100 p X X

Hälso- och sjukvård 1, 100 p X X

Omvårdnad 1, 100 p X X

Psykiatri 1, 100 p X X

Psykologi 1, 50 p X X

Social omsorg 1, 100 p X X

Svenska 1 eller svenska som 
andraspråk 1, 100 p*

X X

Anatomi och fysiologi 2, 50 p X

Funktionsförmåga och funktions- 
nedsättning 2, 100 p 

X

Hälso- och sjukvård 2, 100 p X

Omvårdnad 2, 100 p X

Psykiatri 2, 100 p X

Social omsorg 2, 100 p X

Vård och omsorg specialisering, 100 p X

Samhällskunskap 1a1, 50 p* X

Barn och ungdomshälsa, 100 p X

Barn och ungdomssjukvård, 100 p X

Friskvård och hälsa, 100 p X

Kost, måltid och munhälsa, 100 p X

Komvuxarbete, 100 p X

Rättspsykiatri, 100 p X

Vårdpedagogik och handledning,  
100 p 

X

Diverse orienteringskurser X



På medlearn.se 
hittar du mer info om

utbildningar, kurser och 
hur du ansöker.

Välkommen!

Kursutbud Barn och fritid 
Vi utgår från de nationella yrkespaketen för Barnskötare och elevassistent. Dessutom 
finns möjlighet att validera, och att läsa kombinationsutbildning vilket innebär att du
parallellt med dina yrkesstudier stärker dina kunskaper i svenska språket. Hur just 
dina studier kommer se ut i detalj planeras i en individuell studieplan i samband med 
kursstart.  

Kursutbud Barnskötare Elevassistent Fördjupningskurser 

Etnicitet och kulturmöten, 100 p X X

Grundläggande vård och omsorg, 
100 p 

X X

Hälsopedagogik , 100 p X X

Kommunikation, 100 p X X

Lärande och utveckling, 100 p X X

Människors miljöer, 100 p X X

Pedagogiska teorier och praktiker, 
100 p 

X X

Pedagogiskt ledarskap, 100 p X X

Specialpedagogik 1 100 p X X

Barns lärande och växande, 100 p X X

Pedagogiskt arbete, 100 p X X

Skapande verksamhet, 100 p X

Specialpedagogik 2, 100 p X

Diverse orienteringskurser X


