
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                             
 
 

 
 

Välkomna 
att vara med och skapa vårt nya arbetsliv, där olikheter tolereras, 

där var och en får bidra efter sin förmåga och arbetsplatser 
anpassas så att personer med funktionsnedsättningar kan bli 
delaktiga och få förutsättningar att utföra serviceuppgifter på 

arbetsplatser inom barn- och äldreomsorgen. 
 

 
För ytterligare information kontakta 

Projektledare Harald Petersson 
0472 – 155 14 

070 – 261 88 89 
 

harald.petersson@alvesta.se 
 

 

 
 

Information om en unik yrkesutbildning till 

Serviceassistent 
inom 

 
          äldreomsorgen     och    barnomsorgen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsplats: Allbo Lärcenter, Alvesta 
 
 
 
 
 
 

www.allbolarcenter.nu



Allmänt 
Utbildningen till Serviceassistent är en 2-årig vuxenutbildning på heltid för 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar och som har intresse av att 
arbeta med barn eller äldre. Tidigare skolbakgrund kan vara särskola eller 
gymnasiets IV-program. Utbildningen sker genom att varva teori och praktik – 
kunskapande i handling - och kommer att genomföras på Allbo Lärcenter i 
Alvesta. Efter genomförd utbildning är målsättningen att eleven ska ha skaffat sig 
de förutsättningar och redskap som krävs för att kunna arbeta inom kommunens 
barn- eller äldreomsorg. En utbildning lämplig för såväl tjejer som killar. 
   OBS. Intresseanmälan för utbildningen skall åtföljas av en hänvisad praktikplats 
där all praktik skall göras under utbildningen. Parallellt med utbildningen till 
Serviceassistent kommer två av de blivande arbetskamraterna på  
praktikplatsen att erbjudas en speciellt utformad Handledarutbildning.  
Preliminärt ca. 2 dagar/termin. Dessa båda utbildningar kommer  
alltså att gå hand i hand och vara en förutsättning för utbildningens 
genomförande.   
 
Mål  
Utbildningens målsättning är att ge en god grund för att kunna  
nå, få och behålla ett arbete som Serviceassistent, antingen som en anpassad 
anställning eller som en utflyttad Daglig verksamhet. Förhoppningen är även att 
alla involverade skall uppleva en win-win-effekt där alla delaktiga blir vinnare.  
   Den studerande skall genom utbildningen, och de möjligheter som erbjuds att 
på ett strukturerat sätt slussas in på den kommande arbetsplatsen, växa som 
person och känna en större delaktighet i den sociala gemenskapen.  
   Vår förhoppning är att handledarna och arbetslaget skall känna en 
tillfredsställelse och en stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och 
förhållningssätt gentemot personer med funktionsnedsättningar på sin 
arbetsplats. Såväl brukarna som personalen skall uppleva att den nya resursen 
ger en möjlighet att skapa ”Guldkant i tillvaron” för samtliga delaktiga.  
OBS: Målet är inte att den studerande skall erhålla någon egen delegation, eget 
medicinskt, omvårdande eller pedagogiskt ansvar 
 
Struktur 
Den studerande kommer under de två åren att varva lika delar teori och praktik. 
Teorin erhålles på Allbo Lärcenter i Alvesta medan all praktik görs på den 
hänvisade praktikplatsen i hemkommunen. Utbildningen ges som heltidsstudier.  
 
Ekonomi 
Båda utbildningarna finansieras med hjälp av EU-organet ESF.  
De studerande läser med bibehållen aktivitets- eller sjukersättning och deltagarna 
i handledarutbildningen deltar med bibehållen lön.  
Resp. kommun beslutar själva hur de skall hantera frågor av typen vikarier för de 
deltagande på handledarutbildningen, ev. nedsättning i tjänst för att utföra 
handledningsuppdraget m.m..  
Även hanteringen av anställningsform i utbildningens slutskede hanteras av resp. 
hemkommun i samarbete med . 
De studerande erhåller gratis busskort till Alvesta under studietiden.  
 

Exempel på innehåll i de båda utbildningarna 
 
Serviceassistent 

 Arbetslivskunskap allmänt 
Att utveckla kunskap och beredskap för att kunna deltaga i arbetslivet 
Ge kunskap om lagar och regler som gäller på arbetsplatsen 
Kunskap om arbetsmiljö samt förståelsen och vikten av att kunna arbeta på ett 
ergonomiskt och säkert sätt. Kunskap om olika kulturella aktiviteter 
 

 Personlig utveckling och hälsosam livsstil 
Kunskap om hur den egna livsstilen påverkar hälsan och betydelsen av mat, 
motion, sömn och fritidsaktiviteter 
Öka förmågan att uppnå egen handikappinsikt och hur det kan påverka  
arbetssituationen 
Öka förmågan att i dialog med andra ge uttryck för tankar, känslor och 
erfarenheter 
Öka förmågan att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt 
Öka förmågan att se andras perspektiv och skapa goda relationer 
 

 Specifika kunskaper för den valda inriktningen 
Kunskap om människors behov i ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv  
Kunskap om kroppsnära omvårdnadsarbete 
Kunskap om olika husliga arbeten 
Ämnesspecifika kunskaper för den valda inriktningen 

 
Handledarutbildningen  

 Kunskap om olika funktionsnedsättningar 
 Vad innebär handledarskapet 
 Reflektioner i grupp 
 Hur jobbar vi med attityder och bemötande 
 Erfarenhetsutbyte med kolleger 
 Det relativa handikappsbegreppet – vad innebär det? 

 
Kursstart  
Augusti 2010 
 

Ansökan 
Du anmäler ditt intresse för utbildningen till 

 
 
………………………………………………………………………………. 
 (namnet på kommunens representant i projektet) 
 

Eller till din LSS-handläggare senast måndagen den 31 maj 2010.  
 


