Yrkesutbildning

Djurvårdare
En utbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet och Distriktsveterinärerna.
Utbildning ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Du får en ökad
arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen som helhet.
Möjligheter till arbete efter avslutad utbildning är goda.

Upplägg
Utbildningen sker till största delen av tiden som lärarande på den lärlingsplats du har.
Lärlingsplatser finns på Distriktsveterinärernas klinik i Skellefteå, Klutmark, Ånäset,
Vännäs och i Umeå.
Om du blir antagen till utbildningen får du mer information om vilken lärlingsplacering
som är aktuell för dej.
Schemalagd undervisning är 1–2 dagar per vecka på Naturbruksgymnasiet i Burträsk.
Under en begränsad period av utbildningstiden är teoridagarna på djurvårdskliniken i
Vännäs och/eller i Ånäset.
Mer information får du vid kursstarten.

www.skelleftea.se/vux

Egna kostnader i utbildningen
Cirka 750kr. Kostnaden är för kurslitteratur och skyddsskor.
Faktura för utbildningskostnader skickas hem till dej efter du börjat din utbildning.

Studietid
Studietiden är 21 veckor utan uppehåll.
Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan
finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan
Kurs

Kurskod

Poäng

Djurens biologi

BIGDJE0

100 p

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1

DJRDJU01

100 p

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2

DJRDJU02

200 p

Hundkunskap 1

HUNHUN01

100 p

Sällskapsdjur 1

DJUSÄL01

100 p

Behörighet
Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett
slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du
är yngre än 20 år.
I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.
Viktigt är också att du har:
- Viss djurvana
- Intresse av att jobba i ett serviceyrke
- Möjlighet att själv ta dej till de olika orterna som är aktuella i den här utbildningen
- Viss datorvana och en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna
- Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå

www.skelleftea.se/vux

Ansökan
Du gör din ansökan på www.skelleftea.se/vux/utbildningar-pa-vux/yrkesutbildning.
Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.
Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen
Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess
beräknas pågå cirka tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du
uppger korrekt mailadress i din ansökan.
Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Skollagen om Kommunal Vuxenutbildning, 20 kap, 11 §.
- Vuxenutbildningsförordningen 3 kap, 7 §.

Har du frågor?
Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Utbildningsutvecklare Ellinor Berglund på telefonnummer 070-293 51 38 eller e-post
ellinor.berglund@skelleftea.se.
Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.
Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.
Vill du ha stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller
e-post till cv@skelleftea.se. Du kan också besöka CV i hus D på Campus Skellefteå. För
öppettider se CV:s hemsida www.skelleftea.se/studie-och-yrkesvagledning.
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