HELSE

RKK Fagskolen: Barsel- og barnepleie

Har du lyst til å arbeide ved føde- og barselavdelinger,
nyfødt-, intensiv- eller barneavdelinger?
Er du utdannet hjelpepleier, helsefagarbeider,
eller tilsvarende?

Da er kanskje fagskolen i
barsel- og barnepleie noe for deg!
Fagskolen er yrkesrettet, og det legges vekt på praktisk jobbing med faget.
En fagskoleutdanning gir deg spisskompetanse og mulighet for faglig utvikling.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
foretar godkjenning av fagskoleutdanningene.
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Fagskoleutdanning er gratis!

(Det tas forbehold om at fylkeskommunen gir tilskudd, ellers vil tilbudene være brukerfinansierte.)

Fagskolenutdanningen skal gi deg kompetanse innen:

Moduler i kurset:
Fagskolen er bygget opp av følgende moduler:

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dette sikrer at utdanningen gir den enkeltes,
samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse, og at de er i tråd med nye oppgaver og
utfordringer innen barsel- og barnepleie.

For mer informasjon og påmelding
Vennligst besøk vår kurskatalog:
WWW.RKK.NO/KURSKATALOG
Tel.: +47 51 51 67 37
E-post: post@rkk.no

Modul 1: Felles innholdsdel
Modul 2: Svangerskap
Modul 3: Fødsel og barseltid
Modul 4: Det premature barnet
Modul 5: Barnesykepleie
Modul 6: Fordypning

Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig
metode for å oppnå fagskolens målsetninger.
Varighet:
Deltid over to år.
Opptakskrav:
Fagbrev / autorisasjon som helsefagarbeider eller
hjelpepleier, eller tilsvarende
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Svangerskap, foreldreforberedelse og grunnleggende tiltak i forhold til gravide
kvinner og hennes partner.
Fødsel og barseltid.
Barnets normale utvikling.
Pleie og omsorg av syke barn og dets
pårørende
Lovverk, sosiale tjenester, pasientens
rettigheter og om eget arbeidsmiljø
Målrettet pleie og omsorg til fødende,
barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn
og deres pårørende
Amming
Relasjonskompetanse til brukere og
kollegaer, vise forståelse og empati.
Faglig og personlig trygghet.

