Kursens namn: Etik och moral
Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 25
Innehåll
Etik / moral
Bemötande, Förhållningssätt
Livsåskådning
Religion, etnicitet, kultur, tradition
Kommunikation
Salutogent förhållningssätt
Offentlighet/ Sekretess
Diskriminering
Värdegrundsarbete
Mål
Kunskap om olika livsåskådningar
Kunskap om arbete mot olika former av diskriminering
Kunskap om etiska dilemman, riktlinjer och modeller
Kunskap om offentlighet/ sekretess i privat och offentlig verksamhet
Färdighet i olika kommunikationsmönster och förhållningssätt
Färdigheter i att bemöta människor med olika religioner, kulturer och traditioner
Färdighet i att leda värdegrundsarbete
Kompetens att arbeta utifrån ett mångkulturellt perspektiv.
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Kursens namn: Personcentrerad vård och omsorg
Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 45
Innehåll
Äldres hälsa och livskvalité
Kost, näring och miljö
Kommunikationshinder / pedagogiska redskap
Prevention och miljö
Funktionsnedsättningar
Funktionsbevarande omsorg
Teknik och omsorg
Missbruksproblematik
Omsorg vid psykisk ohälsa
Omvårdnad, omsorg vid demenssjukdomar
Aktuell, relevant lagstiftning
Dokumentation
Mål
Kunskap om kostens och måltidssituationens betydelse samt vikten av fysisk aktivitet
Kunskap om miljöns betydelse för att upprätthålla hälsa
kunskap om hälsofrämjande och preventiva åtgärder för äldre.
kunskap om omsorg vid fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.
Kunskap om verktyg för att kommunicera vid olika funktionsnedsättningar
Fördjupade kunskaper om personcentrerad vård och omsorg
Färdigheter i att utföra funktionsbevarande omsorg
Färdigheter i att dokumentera enligt gällande lagstiftning
Kompetens att utifrån beslut och verkställighet genomföra individuella planer
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Kursens namn: Pedagogiskt ledarskap
Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 35
Innehåll
Kunskap/ lärande
Lärande organisationer
Pedagogiska teorier
Att vara ledare
Självkännedom
Reflektionsprocesser
Gruppdynamik, grupprocess
Förändringsprocesser
Lösningsfokuserat arbetssätt
Konflikthantering
Handledning
Utvecklingsarbete
Organisationsformer
Samtalsmetodik
Medarbetarsamtal
Mötesteknik
Kvalitetsarbete
Mål
Kunskap om olika former av kunskap, lärande och lärande organisationer
Kunskap om olika förutsättningar för att fungera som ledare
kunskap om arbetsgruppens psykologi
Kunskap om förändrings-och utvecklingsarbete
Kunskap om olika sätt att hantera konflikter
Kunskaper om olika former, metoder och processer av handledning
Färdighet i att ansvara för handledning
Färdighet i att planera, leda och utvärdera samtal och möten
Kompetens att arbeta lösningsfokuserat
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Kursens namn: Lärande i arbete 1
Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 10
Innehåll: kunna tillämpa teoretiska kunskaper främst ur ett kundperspektiv
Mål:
Kunskaper om hur arbetsplatsen kan fungera som lärande organisation
Kompetens att planera, genomföra och följa upp insatser inom vård-och omsorg
Kompetens att använda IT som hjälpmedel för att rapportera, dokumentera och
kvalitetssäkra vård-och omsorg
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Kursens namn: Arbetsrätt och ledarskap
Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 45
Innehåll:
Organisationsteorier
Ledarskap/ Medarbetarskap
Arbetsrätt: lagar, avtal
Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Försäkringskassan regler och tillämpningar
Rekrytering
Intervjuteknik
Lönesättning; anställningsformer
Affärsidé- styrning -uppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete
Projektledning /Entreprenörskap
Upphandlingsförfarande
Relevant lagstiftning
Uppdragsbeskrivning
Mål
Kunskaper om lagar och avtal inom arbetsrätten för såväl privat som offentlig
verksamhet
Kunskaper om Arbetsmiljölagen och tillämpning av relevanta delar av
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Kunskap om systematiskt kvalitetssäkringsarbete
Kunskap om rekrytering, intervjuteknik och lönesättning
Kunskap om organisation och organisationsteorier
Kunskap om upphandling och entreprenad
Färdighet att förbättra och säkerställa rutiner och processer
Färdighet att arbeta utifrån gällande uppdrag
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Kursens namn: Administration, IT och planering
Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 15
Innehåll:
Ekonomisk kalkyl
Bemanning
Planering
System för planering
Schemaläggning
IT baserad kommunikation
Service och Kundvård
Datasäkerhet
Mål:
Kunskap om sambandet mellan intäkter och kostnader samt kunna göra en enkel
ekonomisk kalkyl
Kunskap om olika administrativa system och verktyg för kommunikation
Kunskap om verktyg för att kunna planera verksamheten på kort och lång sikt
Färdighet att med olika verktyg kunna kommunicera på ett korrekt sätt gentemot
myndigheter, kunder och medarbetare
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Kursens namn: Lärande i arbete 2
Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 15
Innehåll: Att kunna tillämpa sina teoretiska främst ur ett personalperspektiv
Mål
Fördjupade kunskaper om budgetarbete
Färdighet att arbetsleda genom att träna och tillämpa teoretiska kunskaper i
praktiken.
Färdighet att kunna tillämpa lagar och avtal inom arbetsrätt och arbetsmiljö
Färdighet att kunna rekrytera och intervjua personal
Färdighet att etablera kontakter inom yrkeslivets organisationer/ myndigheter
Kompetens i att utifrån aktuell situation använda logistiska verktyg i styrning och
planering
Kompetens att planera, leda och följa upp möten i arbetsgruppen
Kompetens att kunna handleda personal i nya arbetsuppgifter

Kursens namn: Examensarbete
Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 10

Syftet med examinationsarbetet är att ge studerande möjlighet att fördjupa sig i något
ämne av betydelse för utbildningen. Val av område sker i samverkan med
utbildningsledaren. I arbetet ingår att ta del av och kritiskt granska aktuell forskning
kring ett verklighetsanknutet problemområde. Arbetet utmynnar i en rapport som kan
användas som underlag för framtida utveckling. Examensarbetet görs med fördel i
anslutning till LIA 2

Mål
Kunskap om källkritik
Kunskap om omvärdsbevakning
Färdighet att uppsöka och förmedla aktuell forskning
Färdighet att kritiskt granska publicerat material
Kompetens att självständigt söka kunskap
Kompetens att genomföra ett fördjupningsarbete med stöd av handledare
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