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Komvux i Olofström är under all kritik. Jag har sökt till komvux 2 gånger för att läsa Palliativ
och Akutsjuksvård inom komvux i Olofström och varje gång har jag fått nekande ifrån skolan
jag sökte höst terminen 14 och nu vår termin 15. Inte nog med detta är att jag saknar 3 betyg
igenom mitt betygsdokument. Jag tittade igenom NTI skolan så ska man enligt dom kunna
söka dessa kurser igenom skolan. Men varför får jag inte läsa dessa kurser när jag sökte
höstterminen 14 fanns det inga lärare. Vadå lärare fanns inte NTI har fullt med lärare som
behörighet att ge lektioner. Och nu i vårterminen 15 fanns det inga resurser, jag börjar bli lite
frustrerad igenom detta. Jag har så stora planer inom mitt yrkes val inom vården
Maria
Handläggare
Angående synpunkter på Komvux i Olofström
Heltidsstuderande inom Vård- och omsorgsutbildningen vid komvux i Olofström erbjuds att
under 3 terminer läsa de kurser som av arbetsgivare bedöms vara grundläggande för
anställning tillsvidare. Kurserna som erbjuds överensstämmer med Socialstyrelsens
allmänna råd. Inom ramen för utbildningen väljer den studerande en inriktning/fördjupning
inom akutsjukvård, äldreomsorg, funktionsstöd eller psykiatri. Inriktningskurserna omfattar
300 gymnasiepoäng.
Upplägget av utbildningen innebär vanligen att studerande under de två inledande
terminerna läser åtta gemensamma kurser (i enlighet med allmänna råd och arbetsgivares
rekommendationer). Den tredje terminen innehåller kurser inom vald inriktning.
Av åtta gemensamma kurser saknar du betyg i kurserna, Specialpedagogik 1, 100 p, It inom
vård och omsorg, 100 p och Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p. Kurserna har inte slutförts,
varför underlag för betygssättning saknas.
Kursen Akutsjukvård omfattar 200 gymnasiepoäng av 300gymnasiepoäng inom inriktningen
akutsjukvård. Kursen Palliativ vård, 100 gymnasiepoäng, är en valbar kurs inom samma
inriktning, dock inte en av de kurser som i Socialstyrelsens allmänna råd (eller av
arbetsgivare) anges som grundläggande för tillsvidareanställning.
Kurser inom inriktningen akutsjukvård kan endast genomföras på distans, köpt av t ex NTIskolan, då komvux i Olofström saknar behörig lärare inom detta område.
Bedömningen är att de gemensamma grundläggande kurserna bör fullföljas innan
inriktnings-/fördjupningskurserna påbörjas.
Kursen Akutsjukvård, 100 p, på distans via NTI, kan återigen sökas efter komplettering av de
gemensamma kurser där betyg för närvarande saknas. Dock kan ej garantier ges för att
resurser finns vid ansökningstillfället, att APL-platser finns tillgängliga eller att just den
inriktningen vid denna tidpunkt bedöms prioriterad.
Kurser som i Socialstyrelsens allmänna råd ej anges som grundläggande för
tillsvidareanställning (t ex Palliativ vård)bedöms ej prioriterade när resurserna(statsbidrag för
yrkesvux)är begränsade.
Studerande har alltid alternativet att läsa nationella kurser via Hermods och själva stå för alla
kostnader.
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