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Frågor & Svar – Vård- och 
omsorgsprogrammet 
 

1. Kan jag få högskolebehörighet om jag går Vård och 

omsorgsprogrammet? 

Ja, om du väljer behörighetsgivande kurser i engelska, matematik och 

svenska.  

 

2. Vad är det för skillnad mellan skolförlagd utbildning och 

lärlingsutbildning? 

På skolförlagd utbildning är du i skolan större delen av tiden och lär dig 

det mesta där, du gör praktik 16 veckor under gymnasietiden. På lärling 

har du praktik halva tiden och lär dig dina yrkesämnen där. Det är samma 

program men två olika sätt att lära sig på. 

 

3. Ordnar skolan praktikplatser eller ska jag göra det själv? 

Skolan ordnar platser åt dig. 

 

4. Hur ser schemat ut? Är det långa dagar? 

Schemat är ungefär som en vanlig dag när du går åk 9. När du är ute på 

APL följer du handledarens schema. 

 

5. Hur stora är klasserna 

Vi är cirka 25 elever i varje klass. 

 

6. Om jag inte är godkänd i engelska? Kan jag börja ändå? 

Ja, du kan börja på programmet och läsa engelska grund. Då söker vi 

IMV - programinriktat val inriktat till Vård- och omsorgsprogrammet.  

 

7. Kan jag få extra hjälp om jag behöver? 

Ja, vi anpassar hjälpen efter dina behov. 

 

8. Har ni specialpedagog på skolan? 

Ja 

 

9. Får jag en dator om jag går på programmet? 

Ja, alla får en Chromecast 
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10. Var får jag göra APL/praktik om jag går på Vård- och 

omsorgsprogrammet? 

Du gör 16 veckor APL på vård- och omsorgsprogrammet och du kommer 

att få pröva på att vara ute i äldreomsorgen, hemtjänsten, 

korttidsboenden, sjukhus och gruppboenden för funktionshindrade. 

 

11. Hur många betyg behöver jag ha för att vara behörig till Vård- och 

omsorgsprogrammet? 

Du behöver minst åtta betyg där svenska, engelska och matte är 

obligatoriska. 

 

12. Vad är ni bra på? 

Vi är bra på att skapa goda relationer med alla elever och få alla att trivas. 

Även i andra ämnen arbetar vi med det som hör till vården, till exempel i 

svenska och engelska genom olika temaarbeten.  

  


