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Vård- & 
omsorgsprogrammet

Arbete med ♥
Nyfikenhet för människor



Varför Vård- & 
omsorgsprogrammet

Lära för livet
Göra skillnad

Alltid ha ett arbete
Stora valmöjligheter

Utvecklas som 
människa

Arbeta med ♥



En dag på 
Vård- & 
omsorgsprogra
mmet

Teori  i klassrummet
Anatomi & fysiologi

Människosyn

Sjukdomar

Psykologi

Hälsa
med mera…



En annan dag på 
Vård- & 
omsorgsprogra
mmet

Praktik i 
metodrummet
Förflyttningsteknik

Blodprovstagning

Personlig hygien

Såromläggning

Hjälpmedel
Med mera…



En annan dag på 
Vård- & 
omsorgsprogra
mmet

Arbetsplatsförlagt 
lärande

Handledare på 
arbetsplatsen

Äldreboende

Hemtjänst

Funktionshinder

Sjukhus

Vårdcentral



Ämnen på VO

• Anatomi och fysiologi

• Funktionsförmåga & 

funktionsnedsättning

• Gerontologi och geriatrik

• Hälso- och sjukvård

• Omvårdnad

• Psykiatri

• Psykologi

• Samhällskunskap

• Social omsorg

• Svenska/ 

Svenska som andraspråk



Schema



Framtida projekt

✓Sprida kunskap sjukvård till skolans elever
✓Studiebesök medicinhistoriska museet mm
✓Hälsoprofiler



Högskoleförberedande
Alla elever på gymnasiet skall göra ett 
individuellt val. Det innebär att du väljer två 
kurser som du tycker är intressanta. 

Om du vill ha behörighet till Högskolan så 
behöver du använda ditt individuella val till att 
välja
• Engelska 6 och
• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
• Matematik 2 (utökad kurs)



Framtida yrken
• Undersköterska
• Stödpedagog
• Tandsköterska
• Sjuksköterska
• Socionom
• Polis



Yrkesval Malin
På gymnasiet gick jag Vård- & omsorgsprogrammet Min gymnasieutbildning gav mig mycket erfarenhet inom 
undersköterskeyrket och dessutom var kurserna vi läste väldigt roliga och lärorika.

Efter studenten arbetade jag på en kirurgavdelning på Kungälvs sjukhus och utöver heltidstjänsten där arbetade 
jag även extra i hemtjänsten samt på boende. Jag har trivts oerhört bra på alla mina arbetsplatser!

Efter ca 4 års arbete tänkte jag att det var dags att börja studera, och då socionom länge varit en dröm kändes det 
självklart till en början att söka det. Jag är i dagsläget väldigt glad att jag tog mig en extra funderare och kom på 
vad jag verkligen ville bli, något som jag egentligen vetat sen gymnasiet, nämligen sjuksköterska!

Så nu läser jag termin 6 på Örebros universitet och trivs superbra! Jag har otroligt mycket nytta utav min 
gymnasieutbildning nu när jag studerar till sjuksköterska vilket jag är tacksam för. Gymnasietiden satte spurt för en 
karriär och jag förstod snabbt att jag ville arbeta med att hjälpa människor!

En utav mina stora drömmar är faktiskt att bli vårdlärare på gymnasiet, och en stor förtjänst till den drömmen är 
utan tvekan min fantastiska lärare Anna. Hon såg hela tiden min kapacitet och pushade mig till att prestera!



Yrkesval Ajdin
Jag tog studenten 2015 från vård och omsorgsprogrammet och läser nu sista terminen på 
sjuksköterskeprogrammet med drömmen om att jobba som intensivvårdssjuksköterska. Efter 
studenten fick jag jobb på en kirurgiskvårdavdelning där jag tidigare hade haft min praktik. Efter det 
har jag jobbat på olika kirurgiska avdelningar bland annat hjärt-lungkirurgi. Arbetet är varierande och 
ingen dag är den andra lik.

Jag kände redan tidigt i vård och omsorgsprogrammet att jag ville mer. Skolan gav mig en bra 
grund att stå på men också inspiration till fortsatta studier. Jag fick hjälp med att läsa 
högskoleförberedande kurser.   

Vård och omsorgsprogrammet är för dig som tycker om att jobba med människor, som gillar mötas 
av utmaningar och som vill kombinera teori med praktik. Efter studenten är möjligheterna till jobb 
stora men också för dig som vill fortsätta dina studier. Vård och omsorgsprogrammet ger inte bara 
kunskap om omvårdnad utan även kunskap för livet. Du möter alla människor ute i samhället det 
gör att du växer som person.  



Programmet med det 
stora 
♥

Små klasser
Täta avstämningar med alla elever

Ämnesövergripande arbete inom yrkeskurserna
Nära samarbete med handledarna på praktikplatserna

Utbildar mycket eftertraktade 
undersköterskor/stödpedagoger

STORA möjligheter till sommar/extrajobb



Hoppas att vi väckt 
din

Nyfikenhet för människor

♥
Jessica & Anna


