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4årig helsearbeiderfag 
dobbeltkompetanse

Praksisdager



Helse og oppvekstfag ved Lier vgs.

• Ved Lier  videregående skole gis det opplæring i:

• Vg1 Helse og Oppvekstfag – ordinært løp med 

• Vg2 Barne- og Ungdomsarbeiderfag 

• Vg2 Helsearbeiderfag 

•4-årig løp, dobbelkompetanse, Helsearbeiderfag
• 3-årig løp med påbygg innenfor Barne- og Ungdomsarbeiderfaget



Dine mål og muligheter

Yrkes og studiekompetanse

4-årig utdanning gir deg både:

➢ Fagbrev 

➢ Studiekompetanse

Teoretisk/praktisk opplæring i skole, kombinert med praktisk 
opplæring i bedrift ( bo- og servicesenter, boliger)

Helsefaglig bakgrunn og fagbrev før studier gir deg en «flying 
start» på din helsefaglige karriere. Forståelse og refleksjon kan 
kobles på dine erfaringer innenfor helsefaget.



4årig helsearbeiderfag

Du bør ha karakter 4 eller høyere i snitt fra ungdomsskolen ( bør ha minst 3 i 
matematikk)

Du må like å stå på, lite fravær og høy arbeidskapasitet.

Du tegner arbeidskontrakt og blir lærling fra skolestart – garantert læreplass!

Du får lønn under opplæring (1 års fagarbeiderlønn fordelt på 4 år).

Du har 5 ukers ferie slik man har i arbeidslivet. De resterende uker er du ute i  
praksis på sykehjem, bolig, hjemmetjenesten og dagsenter.



Organisering av undervisningen

• 1. år: 3 dager på skolen               2 dager i praksis

• 2. år: 3 dager på skolen               2 dager i praksis

• 3. år: 3 dager på skolen              2 dager i praksis

• 4. år: 2 dager på skolen             3 dager i praksis
På skolen får du en kombinasjon av teori og praktiske øvelser.

På arbeidsplassen får du en veileder samt faglig oppfølging av din lærer.



Tema du får jobbe med på praksisdagen
Helsefremmende arbeid

Vi vil her ha fokus på viktigheten av kunnskap om førstehjelp. 

Dere vil få informasjon og deltar i aktiviteter

Kompetansemål

Elevene skal utføre førstehjelp etter gjeldende retningslinjer

Læringsmål og innhold

Forklare hvordan du skal sjekke bevissthetstilstand

Kunne utføre førstehjelp på barn/eldre  

Vise og forklare hvordan du skal legge pasient i sideleie

Kjenne til symptomer og kunne gi riktig hjelp ved akutte skader/ sykdommer



Tema du får jobbe med på praksisdagen

Kommunikasjon og samhandling

Vi vil ha fokus på ulike former for kommunikasjon og vise praktiske øvelser

• Kompetansemål

Beskrive ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og vise hvordan slike 
ferdigheter kan fremme trygghet og tillit

• Læringsmål og innhold

Forklare hva kommunikasjon er
Tegne og gjennomføre kommunikasjonsøvelser
Demonstrere hvordan forflytte pasient opp i seng
Planlegge og gjennomføre det å gi mat til pasient


