
   
 

 

INBJUDAN 

Vård- och omsorgscollege Handledarutbildning steg 1 

Detta är en grundläggande utbildning för handledare som tar emot elever på APL från Vård- och 

omsorgsutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen är på två dagar. 

Målgrupp: Undersköterskor, stödassistenter eller motsvarande, anställda i kommuner, Region Halland eller 

hos privata aktörer, som handleder elever inom VO-College. 

Förkunskapskrav:  

• Vård och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. 

• Minst ett års yrkeserfarenhet. 

• Skolverkets webbaserade handledarutbildning, modul 1-4 OBS tar ca 5-6 tim att göra.  

Beskrivning av webbutbildningen finns här: https://youtu.be/mPVXOTZndyI     
Länk till webbutbildningen finns här https://www.skolverket.se/ (om inte länken fungerar sök på 

”skolverkets Webbaserade APL-handledarutbildning”) 

 

Intyget från Skolverkets handledarutbildning mejlas innan kursstart till: 

Eva Eberius, eva.a.eberius@regionhalland.se  

 

Datum:   2 och 9 mars 2023 

Tid:        09:00–16:00 

 

Plats:              Drottning Blankas Gymnasieskola, 

                       Campus Varberg, Otto Torellsgata 16, Ingång D, våning 3, sal Palma. 

 

 

Innehåll:   

* Handledare som person 

* Kunskap och kommunikation 

* Handledare som funktion 

* Uppföljning av elevens APL 

 

Föreläsare/utbildare: 

Vård- och omsorgslärare inom Vård-och omsorgscollege Halland. 

 

https://youtu.be/mPVXOTZndyI
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-webbaserade-apl-handledarutbildning
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Kostnad: Ingen kursavgift.  

Fika fm och em. ingår. Finns lunchrestaurang på skolan, föranmälan krävs ej. 

 

Anmälan senast 22 februari 2023. 

* Anmälan för anställda inom Region Halland sker via Kompetensportalen  

   på Intranätet. Länk till utbildningen >> 

 

* Anmälan för anställda i kommunerna samt hos privata aktörer sker genom att den anställde registrerar 

ett konto i Region Hallands utbildningskatalog. Tänk på att faktureringsuppgifter efterfrågas. (Ingen 

kostnad för utbildning). Länk till Region Hallands Kompetensportal: https://regionhalland.luvit.se/extern/ 

 

Vägledning för anmälan för personal som INTE är anställda av Region Halland: 

• Klicka på rubriken Ta del av utbildningskatalogen. 

• Sök upp utbildning, titta så att ort och datum stämmer innan du registrerar dig. 

• Klicka på Registrera på det datum du vill gå. 

• Skapa konto i registreringsformuläret. 

• När du klickar på Registrera längst ner under dina kontouppgifter, då blir ditt konto sparat och du blir 

automatiskt anmäld till tillfället du valde. 

Nästa gång du ska anmäla dig loggar du in via inloggningsrutan i länken. 

 

Begränsat till 25 deltagare per tillfälle.  

Intyg erhålls efter genomförd utbildning vilket innebär:  

* Skolverkets webbaserade handledarutbildning, modul 1-4. 

   Denna genomförs innan första utbildningstillfället. 

   Länk till webbutbildning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-

webbaserade-apl-handledarutbildning 

 

 

                                         VÄLKOMNA till inspirerande dagar! 

Frågor: 

Kontakta Eva Eberius, Vård- och omsorgscollege Halland 

eva.a.eberius@regionhalland.se 
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