Vård- och omsorgsprogrammet VO
Lärlingsvariant
Du får en bra yrkesutbildning som ger dig rätt kompetens för att få
jobb direkt efter utbildningen inom t.ex handikappomsorg,
psykiatri, på sjukhus eller äldreomsorg.

Nu kan vi erbjuda en utbildning som är certifierade
enligt Vård- och omsorgscollege. Det innebär att
den är kvalitetssäkrad och att du kan räkna med
praktik av hög kvalitet, med stöd av en erfaren
handledare. Du får den kompetens som efterfrågas
och blir attraktiv på arbetsmarknaden.
Gillar du att arbeta med människor? Inom vårdoch omsorg finns en mängd olika yrken som ger
dig många valmöjligheter för framtiden. Vad du än
väljer kan du göra stor skillnad för människors
hälsa och liv. Ingen dag är den andra lik och du får
använda både hjärta och hjärna.
Som lärling är du ute på en arbetsplats minst 50%
av studietiden. Resten av kurserna, yrkesteori och
de teoretiska kurserna görs inne på Dahlstiernska.

Programöversikt
Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / Svenska
som andraspråk 1
Programgemensamma kurser
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans
livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Specialpedagogik 1
Svenska 2 / Svenska
som andraspråk 2

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

100 p
150 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p

Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

200 p
150 p

Programet saknar inriktningar,
däremot kan du specialisera
dig inom:
•
•
•
•

Akutsjukvård
Funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Programfördjupning

500 p

Högskoleförberedelse
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3,
Engelska 6 för att nå grundläggande högskolebehörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge
ytterligare behörighet.

Elevkommentar:
Corine:
”Att lära i verkligheten är att lära på riktigt.”

Programinformation
Vill du veta mer?
Hör av dig till Suzanna Corneliusson, 0530-183 48
SYV Börje Ekman, 0530-182 60

