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Information inför din APL,
arbetsplatsförlagt lärande inom Vård och Omsorgsutbildningen
Viss del av din utbildning kommer att förläggas till arbetsplatser inom vård och omsorg.
Under din APL kommer du att följa en eller flera handledare.
Du ska inte göra APL där du tidigare arbetat eller där du har släkt och nära vänner.
Du ska inte tjänstgöra som timvikarie på din APL-plats under APL-perioden.
Du ska inte göra APL på vårdcentral där du är listad eller i sjukhusverksamhet där du är eller
har varit patient de senats 3 åren.
Du blir erbjuden APL plats inom Skaraborg, vilket innebär att du inte garanteras plats på din
hemort.

Detta gäller för APL inom Vård och omsorgsutbildningen:
•

Du ska ha intresse/engagemang för att arbeta med människor som är i behov av vård
och omsorg. Du som elev ska vara insatt i de kunskapskrav som ska uppnås under
APL-perioden.

•

Du ska ha tagit del av, förstått informationen och skrivit under dokumentet
sekretess/tystnadsplikt inom vård och omsorg.

•

Du ska kommunicera vardags- och yrkessvenska både muntligt och skriftligt.

•

Du ska förstå, att i yrket ingår uppgifter som att hjälpa vård- och omsorgstagare
oavsett kön med personlig hygien och aktiviteter i det dagliga livet. Det ingår att
servera olika sorters maträtter och hjälpa till vid måltidssituationer samt vara beredd
att eventuellt servera alkohol.

•

Du ska följa arbetsplatsens regler och förhållningssätt gällande hygien, klädsel (kort
ärm, långbyxor och ev. kort huvudduk) smycken, piercing, nagellack och långa naglar
inklusive lösnaglar.
Religionsutövning får endast utövas under lunchrast och på anvisad plats.

•

APL är heltidsstudier. Det innebär att du följer handledarens arbetstider, vilka är
dagtid, kvällstid, vardagar och helger.

•

Vid APL kan verksamheten kräva utdrag från belastningsregistret.

•

Du ska följa de riktlinjer gällande vaccinationer som framtagits vid enheten;
Vårdhygien, Västra Götalandsregionen.

Jag har tagit del av ovanstående information den: ……………………………………………...
Namn: …………………………………………………………………………………………...
Klass/grupp:……………………………………………………………………………………..

