VALMA
Handledande utbildning för yrkesutbildning

VALMA – för vem?
VALMA
VALMA sp


Ungdomar utan studieplats



Ungdomar som inte hittat rätt utbildning



Ungdomar och unga vuxna som behöver specialundervisning -> VALMA sp



Unga vuxna och vuxna invandrare, som behöver förbättra sina
studiefärdigheter



Vuxna som byter bransch

VALMA – varför?


Förbättrar möjligheter att få en studieplats och att avlägga yrkesinriktad
grundexamen



Förbättrar möjligheterna att få en arbetsplats



Ger bättre förutsättningar att lära sig



Kan pröva på olika utbildningsalternativ och arbetsplatser



Kan ta examensdelar av yrkesutbildningen under VALMA-året



Får ett år av möjligheter att testa, växa och satsa på egen utveckling

VALMA – Hur?
Var och en jobbar enligt egen studieplan, med eget innehåll och
egna mål, 60 kompetenspoäng


Utbildningen består endast av valbara utbildningsdelar


Orientering i yrkesutbildningen och grundförutsättningar för arbetslivet, 0-10 kp



Stärkande av studiefärdigheter, 0-30 kp



Förberedelser inför utbildning som ordnas på en arbetsplats, 0-20 kp



Stärkandet av delaktighet och praktiska färdigheter, 0-20 kp
Dessa delar kan innehålla t.ex.:
- svenska, finska, matematik
- arbetarskydd, hygienpass, I:a hjälpen
- konsumenten och vardagsekonomi
- praktik på skolor och arbetsplatser



Studerande kan dessutom välja från en yrkesinriktad examen delar eller
delområden 0-15 kp samt från övriga valbara utbildningsdelar 0-15 kp

VALMA – hur söka?


VALMA: ansökningstiden är 21.5 – 23.7 2019



www.studieinfo.fi



Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)



Språkkrav A2.1

- har man inte svenska som modersmål kallas man till språktest senast inom
juli månad 2019


För mer information: www.optimaedu.fi eller kontakta Ann Käld
ann.kald@optimaedu.fi telefon 044-7215231



Information om studieplats ges tidigast 2.8.2019

VALMA sp – hur söka?


VALMA sp: ansökningstiden är 13.3 – 3.4 2019



www.studieinfo.fi



Handledande utbildning för yrkesutbildning som specialundervisning (VALMA sp)



VALMA sp ordnas vid Optima Lannäslund i Jakobstad



Möjlighet att söka internatboende finns, ifall det inte är möjligt att pendla till
och från skolan dagligen



Språktest (vid annat modersmål än svenska) och intervju våren 2019



För mer information: www.optimaedu.fi eller kontakta Kristina Kullas-Norrgård
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi eller 044-7215616



Information om studieplats ges 15.6.2019

