VÅRD- & OMSORGSO
V
PROGRAMMET

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Programgemensamma ämnen 1400 p

Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p
100 p

Programfördjupning 200 p
Kurser för högskolebehörighet erbjuds.

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Alla yrkesprogram ger behörighet att söka vidare till högskola

Kontaktperson: Linnea Utterdahl		
0532-172 36 / 070-404 72 34		
linnea.utterdahl@amal.se

Gymnasiegemensamma
ämnen
600 p

+
Programgemensamma
ämnen
1400 p

+
Programfördjupning
200 p

+
Individuellt val
200 p

+
Gymnasiearbete
100 p

= 2500 p

Vård- & omsorgsprogrammet
Vill du ha ett yrke där du gör skillnad i människors liv?
Då kanske vård- och omsorgsprogrammet är något för dig.

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att utföra arbetsuppgifter
som krävs i yrkeslivet, som till exempel hjälp med personlig vård,
medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter, administrativa och sociala
uppgifter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt
eller tillsammans med andra. Du tränar dig i att planera, genomföra och
dokumentera arbetet. Du lär dig också om kroppens uppbyggnad, funktion,
sjukdomar samt första hjälpen.
I utbildningen ingår sexton veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du är ute
på en arbetsplats inom olika vård- och omsorgsyrken.
Efter utbildningen kan du arbeta inom äldreomsorg, psykiatriska
verksamheter, verksamheter för personer med funktionsvariationer eller
inom hälso- och sjukvården.
Under din gymnasietid har du möjlighet att läsa in behörighetskurser för
fortsatta studier, för att kunna söka direkt till universitet eller högskola efter
examen, till exempel sjuksköterskeutbildningen eller socionomprogrammet.

Du kan också välja att gå Vård- & omsorgsprogrammet som lärlingsutbildning. Du kommer att ha dina yrkeskurser ute på en arbetsplats under
läsåret i stället för i skolan. En lärare kommer att vara ansvarig och ha en
nära kontakt med dig och din handledare. Sammanlagt kommer du att
tillbringa lite mer än hälften av skoltiden på en eller två arbetsplatser.
Övriga kurser, som inte är yrkeskurser, kommer du att läsa i skolan. Det kommer
att innebära att du vissa dagar är ute på en arbetsplats och andra dagar är du i
skolan med klassen.
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