Lokalvårdsutbildning, lärling
Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta som lokalvårdare. I
utbildningen ger vi dig både teoretisk och praktisk kunskap om arbete som lokalvårdare.
Målet är att du efter avslutad kurs skall vara anställningsbar som lokalvårdare.
Lokalvårdare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats och
städuppdragen kan variera från dag till dag. Som lokalvårdare kan man arbeta med städning på
flera olika platser såsom kontor, skolor, industrier och butiker men även städning av bussar och
byggarbetsplatser samt hemma hos privatpersoner.
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Kurslängd: 400 gymnasiepoäng, 16 veckor.
Kursupplägg: Utbildningen är en lärlingsutbildning, vilket betyder att du 3,5 dagar per vecka
är ute på en arbetsplats samt att 1,5 dagar per vecka är i studier (på plats i våra lokaler alternativt
självstudier). Varje vecka startas med en genomgång av mål/uppgifter samt föreläsningar i våra
lokaler. Vi går igenom de uppgifter som ska genomföras ute på företaget under veckan. På
fredagen träffas vi och följer upp aktuella mål och genomförda uppgifter. I utbildningen varvas
lärarledda lektioner, handledning och egna studier med de praktiska momenten. Tillsammans
med lärare gör varje elev upp en individuell studieplan.
Kursstart/sista ansökningsdatum: För nästa kursstart samt när din ansökan senast ska vara oss
tillhanda – besök vägledningscentrums webbplats: www.falun.se/vux
Utbildningsanordnare: Eductus
Kurskostnader: Kurslitteratur tillkommer och eventuellt kostnader för arbetskläder.
Kursupplysning: För vidare upplysning, kontakta Vägledningscentrum.
Validering: Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har
erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun.
Övriga upplysningar: För en effektiv städning krävs kunskap och bra arbetsteknik. Det är
viktigt att ha kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner samt om
olika material och rengöringsprodukter.
Studiestöd: Studiemedel, www.csn.se

Skicka din ansökan till: Falu kommun, Vägledningscentrum, 791 83, FALUN
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Kurser:
Kurser

Yrkesorienterande orienteringskurs
Våningsservice 1
Service och bemötande
Ergonomi
Poäng totalt

Kurskod
-

HOTVÅN01
SEVSEV01
HALERG0

Poäng
100p
100p
100p
100p
400p
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