Vård- och omsorgsprogrammet

Här blir
yrkesdrömmar
verklighet!

Vård- och omsorgsprogrammet är ett självklart val för dig som vill
arbeta med människor i olika åldrar inom hälsa, vård och omsorg.
Du får en yrkesexamen och kan börja arbeta som till exempel
undersköterska eller stödassistent direkt efter utbildningen.
Du har också möjlighet att läsa vidare på universitet eller
högskola om du vill arbeta som exempelvis sjuksköterska,
polis, brandman, socionom eller fysioterapeut.
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På skolan eller som lärling

Poängplan
Kurser

Poäng

Programgemensamma ämnen

1400

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Efter din utbildning kan du arbeta inom följande områden

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Hälso- och sjukvård

Gerontologi och Geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Äldreomsorg

Hälso- och sjukvård 2

100

På ett äldreboende eller i hemtjänsten.

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykologi

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott- och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Individuellt val

200

Programfördjupning

200

Gymnasiearbete

100

Utbildningen kan läsas på två olika sätt. Antingen genomför du merparten av dina studier i skolan eller som lärling,
lärlingsutbildningen innebär att mer än halva gymnasietiden
sker ute på olika arbetsplatser.

Efter din utbildning
På ett sjukhus eller en vårdcentral.

Funktionsnedsättningar
I en gruppbostad, särskola eller daglig verksamhet.

Psykiatri
Inom psykiatri på sjukhus, i kriminalvården eller på boenden
med människor som har psykiatriska sjukdomar eller missbruksproblematik.

Yrkesxamen &
högskolebehörighet
Vi erbjuder alla elever
som läser en yrkesutbildning
allmän högskolebehörighet.
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