
                                                                                               

Registreringsskjema 
 Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev  
Kryss av: 
Demensomsorgens ABC ______    Eldreomsorgens ABC_____    ABC -Utviklingshemning og 
aldring____  

PERSONOPPLYSNIGER  

Etternavn: Fornavn: 

Fødselsår: Kjønn: (M/K): 

Adresse: Postnr/ poststed: 

Kommune: Fylke: 

Opprinnelsesland: Morsmål: 

E-post: 

Telefon: privat /mobil Arbeidsgiver: 

Adresse arbeidsgiver:  Postnr/poststed:  

Telefon arbeid:  

Kryss av: 
Sykehjem___ 
Hjemmetjenesten___  
Bemannet omsorgsbolig__  

PU–bolig___ 
Dagsenter___ 
Annet___ 

 
FORMELL UTDANNING – SKOLEGANG (kopier av vitnemål må vedlegges) 

Skole/Linje/ kurs Fullført år Ikke fullført Vedlegg 
nr 

    

    

    

    

    

 



  

  

 
ARBEIDSPRAKSIS – innen pleie og omsorg - lønnet og ulønnet - (attester må vedlegges) 

Arbeidsgiver Stilling - % Tidsrom Vedlegg nr 
    

    

    

    

    

    

 

 
Er det forhold som må tas hensyn til i opplæringen: 
Utdyp: 
Har du lese- og skrivevansker?           JA____  NEI____ 
Har du internettforbindelse hjemme?     JA____  NEI____ 
Dataferdigheter: Gode____     
Trenger du dataopplæring: JA____     NEI____ 
Jeg gir tillatelse til å kontakte nåværende og tidligere arbeidsgivere: JA____ NEI____ 
 
Jeg bekrefter at gitte opplysninger er riktige.    
Sted Dato Underskrift 
Godkjenning fra arbeidsgiver:  
Sted Dato Underskrift 
E-post leder:  
 
Registreringsskjema sendes til: 
 
Aldring og helse  
Jeg vil bli helsefagarbeider - med ABC til fagbrev 
Postboks 2136 
3103 Tønsberg 
 
Ved spørsmål ta kontakt:  
Marta Reggestad                                              
Mobil 977 50 643                              
marta.reggestad@aldringoghelse.no  
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