
Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på  Vård- och 
omsorgsprogrammet under en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid  
som passar dig. 

Vård- och  
omsorgsprogrammet
 
Drömmer du om att bli en hjälte 
inom vården? Gillar du att arbeta  
med människor och vill hjälpa andra?  
Då är det här utbildningen för dig!

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!



  

Vård- och  
omsorgsprogrammet 

 

Arbetsplatsförlagt lärande 
Under din utbildning kommer du att ha 16 veckors 
praktik på en arbetsplats och kallas arbetsplats- 
förlagt lärande (apl). Här skaffar du dig erfarenheter 
på en arbetsplats inom vård och omsorg.  

Exempel på arbetsplatser du kan göra praktik på är 
akutsjukvård, hemsjukvård, barnsjukvård eller  
psykiatrisk vård, vårdcentral, äldreomsorg, hemtjänst 
och boenden för personer med funktionshinder.

 

Yrkesexamen & 
högskolebehörighet 

Vi erbjuder alla elever som
 läser en yrkesutbildning  

allmän högskolebehörighet.  

Den här
 utbildningen 

kan du läsa som 
lärling!  

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 burgardens_gymnasium
 Burgårdens gymnasium

     Burgårdens gymnasium

Efter din utbildning  
Direkt efter din utbildning kan du börja jobba som 
undersköterska på sjukhus, vårdcentral, hem- 
sjukvård, inom funktionsstöd eller äldreomsorg.  

Du får en yrkesexamen, men kan också välja att läsa 
vidare på högskola till yrken som sjuksköterska, polis 
eller socionom.

Elever med examen från vår utbildning är mycket 
omtyckta på arbetsplatserna och attraktiva på  
arbetsmarknaden. Det är en av de många fördelarna 
med att välja en skola med erfarenhet och bra  
kontakter med branschen.

Din utbildning  
Under din utbildning kommer du att lära dig 
omvårdnadsteknik och hur du bemöter människor i 
alla åldrar och i olika behandlings- och vård- 
situationer. Du lär dig också om hygien och hälsa  
och får en förståelse för hur viktig du som vårdare 
kan vara för en person.

 

Nya metodsalar  
Vård- och omsorgsprogrammet har funnits i många 
år på Katrinelundsgymnasiet och har nu flyttat till 
nyrenoverade lokaler hos oss på Burgårdens  
gymnasium. Hos oss möter du nya metodsalar och 
erfarna lärare med ett mycket bra samarbete med 
branschen.


