
ARBETSMARKNADSUTBILDNING

Lokalvård, Hemservice, Servicevärd 
inom vården & Service grund



• Inriktningen servicevärd inom vården ger dig
kompetens att arbeta inom hemtjänst, äldreboen-
de och andra vårdinrättningar. Rikttid 10 veckor.

• Inriktningen service grund ger dig kompetensen
som krävs i olika serviceyrken, en god grund för ar-
bete med stor vikt vid god service. Rikttid 3 veckor.

YRKESBEVIS/CERTIFIKAT
Vi kan erbjuda dig ett SRY eller PRYL yrkesbevis om 
du bedöms ha tillräckligt goda kunskaper för att kla-
ra av de olika testen. Yrkesbeviset är en bekräftelse 
på din goda kompetens och har ett stort värde hos 
arbetsgivare i branschen. 

OMFATTNING
Utbildningen bedrivs normalt på heltid som omfattar 
40 timmar/vecka. Utbildningens längd varierar bero-
ende på individuella förutsättningar och förkunskaper. 

FÖR VEM?
Utbildningen vänder sig till dig som är inskriven hos 
Arbetsförmedlingen och vill arbeta inom lokalvård. 
Arbetsmarknadsutbildningen bedrivs av Arena Ut-
bildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

SÅ HÄR ANSÖKER DU TILL UTBILDNINGEN
Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och tar be-
slut om du kan få gå utbildningen. Ta kontakt med 
Arbetsförmedlingen för att få veta mer och anmäla 
intresse för utbildningen.

UTBILDNINGSORT
Helsingborg, Karlstad, Linköping, Norrköping, 
Nässjö, Skövde, Uddevalla, Umeå, Östersund

KONTAKT
E: arenautbildning@arenakoncernen.se
T: 010 - 788 00 39

För mer information besök www.arenautbildning.se

OM UTBILDNINGEN
Arbetsmarknadsutbildningen inom lokalvård ger 
dig den kompetens som krävs för att få anställning 
inom branschområdet. Under utbildningstiden får du 
tillgång till ett nätverk av arbetsgivare och arbets-
platskontakter samt kontakt med företag med rekry-
teringsbehov. Då efterfrågan på utbildad arbetskraft 
inom lokalvård är stor har du goda utsikter till arbete 
efter utbildningen.

I utbildningen får du utveckla de kompetenser och 
förmågor som efterfrågas i arbetslivet. All teori är 
kopplad till praktiskt hantverk eller praktiska situa-
tioner för att du ska få en förståelse för helheten i 
utbildningen. Lärarna arbetar med varierande under-
visningsformer för att du ska få lära dig på det sätt 
som passar dig bäst. Du arbetar både individuellt och 
i grupp och ofta med uppgifter och projekt som är 
inspirerade av lokala arbetsgivare.

APL
APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i samtliga in-
riktningar, vilket ger dig möjlighet att knyta viktiga 
kontakter som kan leda till jobb. Tiden för APL är indi-
viduell och planeras tillsammans med aktuellt företag.

MODULER
Arbetsmarknadsutbildningen levereras i form av mo-
duler. Modulerna sätts samman till olika utbildnings-
paket och planeras individuellt under en två veckors 
inledande test- & kartläggningsmodul. Rikttider och 
vilka moduler som du ska genomföra planeras i din 
individuella utbildningsplan, utifrån dina förutsätt-
ningar och behov.

• Inriktningen lokalvård ger dig kompetens att ar-
beta som lokalvårdare på flera olika platser tex.
kontor, skolor, industrier och transporter. Rikttid
12 veckor.

• Inriktningen hemservice ger dig kompetens att
arbeta med hushållsnäratjänster så som hem-
städning och enklare trädgårdsskötsel. Rikttid 11
veckor.


