Anmäl dig till Handledarutbildning i Umeå
Viva Komvux erbjuder en mycket uppskattad handledarutbildning för dig som är
yrkesverksam inom vården. Den ger ökad kompetens generellt i handledning samt
tydliggör uppdraget att handleda vård- och omsorgspersonalens studerande.
VO-college Umeå har satt som mål att all personal som handleder inom Vård- och
omsorgsprogrammet ska ha genomgått handledarutbildningen och den sker på
arbetstid.
Utbildningen innehåller två moduler, där varje modul består av två eftermiddagsträffar
samt en heldagsträff. OBS! Modul 1 läses före Modul 2. Mellan träffarna arbetar du
med arbetsrelaterade uppgifter.

Utbildningar våren 2019
Modul 1

Torsdag 7/2 kl. 12.30-16.30
Torsdag 28/2 kl. 09.00-16.00
Torsdag 21/3 kl. 09.00-12.00

Modul 2

Torsdag 21/3 kl. 13.00-16.00
Torsdag 11/4 kl. 09.00-16.00
Torsdag 25/4 kl. 12.30-16.30

Ansökan
Skickas via mejl till annie.nordlund@umea.se senast 190131 för Modul 1 och 190314
(Modul 2). Du gör det på bifogad blankett eller laddar ned den från Viva komvux
hemsida, www.umea.se/vivakomvux. Du får ett välkomstbrev med
antagningsinformation innan kursstart. Vid frågor mejla till: annie.nordlund@umea.se.
Om du vill kan du förbereda dig genom att gå in på http://aplhandledare.skolverket.se
Denna länk leder till ett material som kan ge en bild av vad handledarrollen innebär.
Kursbok
Vårdpedagogik och Handledning, Blohm Sparre(2012) ISBN: 978-91-523-1426-5,
förlag: Sanoma Utbildning.
Be gärna din arbetsplats införskaffa denna bok. Arbetar Du inom Socialtjänsten
Umeå Kommun så finns den att låna under kurstiden i receptionen i Vårdvillan, hus 6
Umestan.
Kursansvariga
Ellinor Lindberg, ellinor.lindberg@umea.se
Maria Larsson, maria.u.larsson@umea.se
Träffarna är i Vårdvillan, hus 6 på Umestan. Utbildningen är kostnadsfri.
Välkommen med din anmälan!

Anmälningsblankett för Handledarutbildning Vård- och
omsorgscollege Umeå
Modul 1 startdatum: 190207

Modul 2 startdatum: 190321

Anmälan Modul Nr: ___________________________________________
Personnummer: ______________________________________________
Förnamn: ___________________________________________________
Efternamn: __________________________________________________
Adress: _____________________________________________________
Postnummer: _________________________________________________
Ort: _________________________________________________________
Telefon/ mobil: ________________________________________________
E-post: ______________________________________________________
Arbetsplats: ___________________________________________________
Tel arb. även riktnummer: ________________________________________
Närmsta chef: _________________________________________________
Telefon även riktnummer: ________________________________________
Jag arbetar inom: ringa in rätt alternativ
VLL

Äldreomsorg

Handikappomsorg

Anmälan skickas via e-post till annie.nordlund@umea.se

Privat vårdgivare

