Vård och omsorg

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600p

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där du får
utveckla din förmåga att samarbeta, ta ansvar och vara kreativ. Inte
minst kommer du att få möjlighet att utvecklas som person. Detta
program ska du välja om du vill arbeta inom hälso- och sjukvård,
psykiatri, äldreomsorg eller inom funktionshinderområdet. Här
tränar du dig i att utföra de arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till
exempel att hjälpa människor med personlig vård samt medicintekniska, administrativa och sociala arbetsuppgifter.

Engelska 5			

100

Historia 1a1			

50

Idrott och hälsa 1			

100

Matematik 1a			

100

Naturkunskap 1a1		

50

Religionskunskap 1		

50

Samhällskunskap 1a1		

50

Utbildningen knyter samman teori och praktik genom studiebesök,
scenarioträning och 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). I
vårt metodövningsrum övar du praktiska moment och omhändertagande med klasskamrater och på våra övningsdockor. Du får också
möjlighet att läsa de kurser som krävs för att du efter din gymnasietid ska kunna fortsätta med högskolestudier.

Svenska 1			

100

Vi är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att vi har
ett nära samarbete med arbetsgivarna för att ge dig en utbildning av
hög kvalitet och för att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.
Vi har en nationell certifiering vilket innebär en kvalitetsgaranti för
dig som elev och vid avslutad utbildning får du utöver din yrkesexamen även ett diplom från Vård- och omsorgscollege som bekräftar
din kompetens.

Du kan kombinera med:
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 1100p
Hälsopedagogik			

100

Medicin 1			

150

Etik och människans livsvillkor

100

Psykologi 1			

50

Psykiatri 1			

100

Samhällskunskap 1a2		

50

Specialpedagogik 1		

100

Svenska 2			

100

Vård- och omsorgsarbete 1

200

Vård- och omsorgsarbete 2

150

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
500p

VO

Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för yrkesprogram
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
*För att få grundläggande högskolebehörighet väljer du Svenska 3 och Engelska 6 som i-val.
**Matematik 2a är obligatorisk för att få särskild högskolebehörighet. Matematik 2a väljs
som ett paket med kursen Specialpedagogik 2.

Akutsjukvård (obligatorisk)

200

Vård och omsorg vid		
demenssjukdom (obligatorisk)

100

Matematik 2a och 		
Specialpedagogik 2**

200

Specialpedagogik 2 och		
Barnhälsovård

200

Psykiatri 2			

200

INDIVIDUELLT VAL
200p
Individuellt val*			

200

GYMNASIEARBETE
100p
Gymnasiearbete			

100

