
FAGBREV SOM HELSEFAGARBEIDER

Det foreligger 2 muligheter tl å få fagbrev som helsefagarbeider i Nord-Troms uten å ta det 

på heltd og uten å reise borts

1. VOKSENOPPLÆRING GJENNOM NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE

Fagbrev som helsefagarbeider for voksne gjennom videregående opplæring/ 

voksenopplæringa ved Nord-Troms videregående skole, Storslets

 Skole 1 dag pr uke gjennom et skoleårs Veiledning her + netorelesningers

Neste oppstart høsten 2018 hvis mange nok søkers

 Opptakskrav: Søker må være 25 år eller mer og ha minst 3-4 års praksiss Det foretas 

vurdering av realkompetanses

 Tilbudet vil bli annonsert blant annet på Nord-Troms Studiesenter sin hjemmeside og

ved info ut tl alle avdelinger i god td før søknadsfrists

 Søknadsfrist 1s mars 2018s 

Søke på net gjennom VIGO voksenopplærings Bruke min-IDs

2. MED ABC TIL FAGBREV.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse tlbbr muligheten tl å ta fagbrev som 

helsefagarbeider med 4 samlinger i løpet av 1,5 år og netorelesninger msms mellom 

samlingenes Se nb netside wwwsaldringoghelsesno 

 I brosjbren står det at søker skal delta på arbeidsplassens ABC opplæring og få 

veiledning i praksiss Dete betbr at arbeidsplassen blir kontaktas Eleven skal være 

sikra veilednings

 Søknad gjennom eget skjema: Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC tl fagbrev

 Søkere trenger ikke være fast tlsats (Tilkallings)vikarer kan også søke, men de må ha 

en viss stllingsstørrelse/ mengde vakter slik at de blir sikra veilednings (Ei helg i 

måneden er for lite)s

 Hvis arbeidsplassen er tlknbtet et av følgende ABC- opplegg: Demensomsorgens 

ABC, Eldreomsorgens ABC eller ABS-utviklingshemming og aldring skal det krbsses av 

øverst på søknadsskjemaets Hvis ikke krbsser ikke søker av hers 

 Nord-Troms Studiesenter har avtale med prosjektleder Marta Reggestad om kontakt i

månedsskifet november/ desembers Hvis tlstrekkelig mange fra Nord-Troms har 

søkt og blit tat opp kan studiet starte opp over nbåret – her i regionen!

Kristn, 1s novs 2017i

http://www.aldringoghelse.no/

