
VILL DU HA ETT FRAMTIDSJOBB?

Är du intresserad av människor och vill lära dig mer om 

medicin, hälsa och psykologi? 

Efter Vård- & omsorgsprogrammet kan du själv välja 

mellan att gå rakt ut i ett arbete eller studera vidare. Det 

finns möjlighet att läsa de kurser som ger dig grundläg-

gande behörighet för högskolan.

MÅNGÅRIG ERFARENHET

Vi har jobbat med vård och omsorg i många år men 

som lärlingsutbildning. Det har gjort att vi har de bästa 

kontakter med branschen som kommer att ge dig 

möjligheten till ett yrke men också till att få riktigt bra 

praktikplatser.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller 

flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas 

arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag 

i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom 

kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

EFTER GYMNASIET

Efter Vård- och omsorgsprogrammet är dina möjligheter 

många. Om du vill börja arbeta direkt finns det mycket 

stora behov av utbildad personal inom Äldrevård, 

Funktionshinder, Psykiatri och Akutsjukvård. Om du 

istället väljer att vidareutbilda dig på universitet eller 

högskola finns det senare gott om jobb inom ett ännu 

bredare  yrkesområde.

Vård- och omsorgsprogrammet

NOSNASGYMNASIET.SE

VO



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  600  poäng

Engelska 5  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a  100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1  100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  1100  poäng
 

Etik och människans livsvillkor 100 
Hälsopedagogik 100 
Medicin 1 150
Psykiatri 1 100 
Samhällskunskap 1a2 50 
Specialpedagogik 1 50
Svenska 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200 
Vård- och omsorgsarbete 2 150

GYMNASIEARBETE 100  poäng

PROGRAMFÖRDJUPNING OCH INDIVIDUELLT VAL 700  poäng

Kost och Hälsa 100  
Medicin 2 100  
Akutsjukvård SPÅR 1 200 
Räddningsmedicin SPÅR 1 100 
Äldres hälsa och livskvalitet SPÅR 2 200  
Vård & omsorg vid demensjukdom SPÅR 2 100 
 
Engelska 6 100 
Matematik 2a 100 
Svenska 3 100  

SUMMA  2500  poäng
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