
 

 

SØKNADSSKJEMA  

Fagskoleutdanning ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. 

Fagskolen Aldring og helse.  

Ettårig på deltid over to år 

 

(Veiledning til utfyllingen finner du på baksiden av søknadsskjemaet) 

 

A.  STUDIETILBUD (Kryss av)  

1. Demensomsorg og alderspsykiatri   

2. Utviklingshemning og aldring   

 

B. PERSONOPPLYSNINGER 

Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

            

Adresse Postnr Poststed 

      

Bostedskommune  

 

Fylke 

E-postadresse 

 

Telefon/mobilnr 

 

C. FAGBREV / GRUNNUTDANNING  

Kryss av: 

Helsefagarbeider   Omsorgsarbeider  Hjelpepleier   Aktivitør   Vedlegg nr. 

 

D. AUTORISASJON  

Kryss av: 

Autorisasjonsbevis  
 Vedlegg nr. 

  



 

 

E. OPPLYSINGER OM EGEN ARBEIDSPLASS  
Fylls ut dersom praksis skal gjennomføres på egen arbeidsplass.  Se veiledningen til punkt E 

Nåværende arbeidsgiver 

Avdeling/enhet Telefon arbeidssted 

Adresse Postnr Poststed 

Type arbeidssted (kryss av) 

Sykehjem:  Bemannet 

omsorgsbolig/bolig 
 Dagsenter:  Helsetjenester i hjemmet:  Annet:  

Stillingsprosent 

 

F.  UNDERSKRIFT ARBEIDSGIVER 

Fylles ut dersom praksis skal gjennomføres på egen arbeidsplass  

Arbeidsgivers underskrift bekrefter at arbeidsgiver er positiv til at arbeidsplassen kan være arena for 

praksis i studieperioden.  

Før oppstart tar skolen kontakt med arbeidsgiver for avtale om praksis.   

Dato/sted Underskrift 

 

G. OPPLYSNINGER OM MULIG PRAKSISPLASS - GJELDER SØKERE SOM IKKE BRUKER EGEN 

ARBEIDSPLASS. 

Dersom praksis ikke skal gjennomføres på egen arbeidsplass, føres opp en eller flere mulige 
praksisplasser (i nærheten av eget bosted). 
Det må være offentlige eller private virksomheter som utfører pleie- og omsorgsoppgaver. For 
søknad til studietilbud 1 må der inngå personer med demens og/eller alderspsykiatriske lidelser. For 
søknad til studietilbud 2 må der inngå voksne personer med utviklingshemning.  

 
Avdeling/enhet, kontaktperson og telefon: 

1. 

2. 

3. 

H. UNDERSKRIFT SØKER 

Dato / sted Underskrift 

Studentene tas opp under forutsetning av fylkeskommunal finansiering og igangsetting av tilbudene. 
 



 

 

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMAET 

Punkt A 

Her krysser du av for hvilke studietilbud du søker. Det er ikke mulig å søke opptak for begge 

tilbudene på ett og samme skjema. 

Punkt B 

Her skriver du navn, adresse osv. Husk å skrive hele fødselsnummeret (NB – 11 siffer). Før opp privat 

e-postadresse – for å bli innrullert i vårt elektroniske klasserom må studentene ha e-postadresse. 

Punkt C 

Her krysser du av for at du har fagbrev. Kopi legges ved søknaden. 

Punkt D 

Søkere må være autorisert etter Helsepersonelloven. Kopi av autorisasjonen må vedlegges søknaden. 

Utskrift av autorisasjonsbevis kan evt. hentes og skrives ut fra  www.safh.no .  

Punkt E 

Dette punktet fyller du ut dersom du skal ha praksis på din egen arbeidsplass. Du må krysse av for 
type arbeidsplass og stillingsprosent og oppgi kontaktinformasjon for arbeidsgiver, der du er i et 
arbeidsforhold. 
Studentene kan gjennomføre praksis som en del av arbeidet på sin egen arbeidsplass. Det må være i 
offentlige eller private virksomheter som utfører pleie- og omsorgsoppgaver. For søknad til 
studietilbud 1, Demensomsorg og alderspsykiatri, må der inngå personer med demens og/eller 
alderspsykiatriske lidelser i det daglige arbeidet. For søknad til studietilbud 2, Utviklingshemning og 
aldring, må der inngå eldre personer med utviklingshemning.  
 
Punkt F 
Dette punktet brukes dersom punkt E er fylt ut og studenten ønsker praksis på egen arbeidsplass. 
Arbeidsgivers medunderskrift på søknaden bekrefter at arbeidsgiver er positiv til at arbeidsplassen 
kan være arena for studiets praksis.  
Dersom søker får tilbud om skoleplass, og tar i mot tilbudet, tar skolen kontakt med arbeidsgiver 
med informasjon og gjør nærmere avtale om praksis. 

Punkt G 

Søkere som ikke bruker egen arbeidsplass som praksisarena bes føre opp en eller flere aktuelle 

praksisplasser i nærheten av eget bosted, slik at skolen kan finne aktuelle praksisplasser.  

Punkt H 

Søknaden skal dateres og underskrives av søker.  

Søknad med kopier av fagbrev og autorisasjon sendes til:  

Sykehuset i Vestfold HF, Fagskolen Aldring og helse, Postboks 2136, 3103 Tønsberg 

Telefon: 33 34 19 50        Fax: 33 33 21 53       E-post: post@aldringoghelse.no  

http://www.safh.no/
mailto:post@aldringoghelse.no

