FAGSKOLE
UTVIKLINGSHEMNING
OG ALDRING

• For helsefagarbeider/hjelpepleiere/
omsorgsarbeidere/aktivitører
• Ukessamlinger og læring på nett
• Praksis – mulig på egen arbeidsplass
• Deltidsutdanning over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid
• 60 studiepoeng

www.aldringoghelse.no/fagskolen/

Fagskoleutdanning i
Utviklingshemning og aldring
– en god mulighet
• for deg som ønsker å gi personsentrert omsorg
og gjennomføre målrettet miljøbehandling
• for arbeidsplassen som trenger ansatte med
kompetanse vedrørende tvang og makt
UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING

ÅR 1

ÅR 2

Emne 1
Felles grunnlag for fagskoleutdanningene
i helse og oppvekstfagene

12 uker

Emne 2
Utviklingshemning og aldring

12 uker

Emne 3
Utviklingshemning og aldersrelaterte sykdommer

16 uker

Emne 4
Miljøbehandling for eldre med utviklingshemning

18 uker

Emne 5
Organisering, system og ledelse

7 uker

Emne 6
Fordypningsarbeid/eksamen

15 uker
80 uker

«Lærerne og foredragsholderne er dyktige
innen sitt fagfelt og dette inspirerer og gir
motivasjon i studietiden.»

OMFANG OG ARBEIDSBELASTNING
> Deltidsutdanning over to år, tilsvarer ett år på fulltid
> Det er beregnet 10–15 timer til studiearbeid per uke
ORGANISERING AV PRAKSIS
> Praksis på egen arbeidsplass
> P
 raksis inngår i arbeidstiden og studenten trenger
ikke ta fri fra ordinært arbeid
> Praksisperiodene er fordelt gjennom hele studiet
> D
 er praksis på egen arbeidsplass ikke er mulig,
er skolen behjelpelig med å finne praksisplass
ARBEIDSFORM
> Fire ukesamlinger i Tønsberg
> Læringsgrupper
> Skriftelige og muntlige oppgaver
> Oppgaver i praksis
> Aktiv bruk av elektronisk klasserom (Canvas)
> Nettmøter og webinar
> Videoforelesninger og filmer
> Individuell oppfølging og veiledning
> Studiebesøk
PENSUM
> Faglitteratur, cirka 2000 sider

Ph.d.

> Lovverk, retningslinjer og veiledere
> Håndbøker og aktuelle kartleggingsverktøy

Master

> Filmer
Bachelor

KVALIFISERING
> Studiet er godkjent av NOKUT
>	Studiet gir 60 studiepoeng

Fagskoleutdanning

Generell
studiekompetanse

Fag-, svennebrev
og yrkeskomp.

Ungdomsskole
Barne- og mellomtrinn
Figur: Modell av det norske utdanningssystemet, NOKUT

KOSTNADER OG FINANSIERING
Det er ingen studieavgift, men kostnader knyttet til fellessamlingene (lunsj,
overnattings- og reiseutgifter) og studiebesøk, må påregnes. Andre utgifter
er lærebøker cirka 4000 kroner og kostnader til kopier/kompendium og
diverse læremateriell cirka 500 kroner i året.
LÅN OG STIPEND
Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse.
Det er mulig å søke stipender hos fagforeninger.
Det finnes også lokale legater som støtter utdanning for helsearbeidere.
OPPTAKSKRAV
Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/aktivitør.
Søkere kan tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
Studiestart: Medio august. Første fellessamling er i august/september.
SØKNAD
Søknadsskjema og mer informasjon finnes på
www.aldringoghelse.no/fagskolen/

Fagskolen behandler søknader fra og med 1. mars. Søkere som tilfredsstiller
opptakskravene får tilbud om studieplass fortløpende. Studietilbudet starter
under forutsetning av statlig tilskudd og tiltrekkelig antall studenter.

www.aldringoghelse.no/fagskolen/
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Ta kontakt med Fagskolen aldring og helse for mer informasjon:
fagskolen@aldringoghelse.no
Tlf: 33 34 19 50 / 916 85 467

