Organisering av: Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev
Opplæringstid – teori 1 ½ år kombinert med praksis på egen arbeidsplass
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Veiledet praksis på egen arbeidsplass, og opparbeide timer i praksis som kan godkjennes av fagopplæringen
Være med i Demensomsorgens/ Eldreomsorgens ABC / Mitt livs ABC
År Deltakeren
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2
Undervisning etter
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fagplan
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Alle deltakerne må dokumentere 60 mnd. med praksis med ulike muligheter for fratrekk i forhold til en eventuell realkompetansevurdering, tidligere
utsanning og eventuelt ulike eksamener i progarmfag på vg1 helse og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfaget før oppmelding til fagprøve.
Deltakerne kan også søke fylkeskommune om å bli læring.
Aldring og helse følger opp deltakerne fram til fagprøve uansett om det tar lang tid før de har nok praksis.

