VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Vill du arbeta med människor inom vård,
friskvård och omsorg?
Vården behöver dig!
Vård- och omsorgsprogrammet för dig som:
 vill arbeta med människor inom vård
och omsorg
 vill få kunskaper om hälsa, ohälsa
och funktionshinder
 vill ha valmöjligheten att antingen
börja arbeta direkt efter
gymnasieutbildningen eller läsa
vidare på universitet/högskola
Nationella inriktningar
Programmet har inga inriktningar men det finns
programfördjupningar. Programfördjupning
innebär att du får möjlighet att välja mellan olika
kurspaket.

Fortsatta studier och arbete
Inom programmet ges du möjlighet att läsa kurser
som förbereder dig för högskolestudier inom främst
vård- och omsorg.
Du kommer efter gymnasieutbildningen att
kunna arbeta inom många olika yrkesområden t ex
äldreomsorg, handikappomsorg, psykiatri och
sjukvård.
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Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Minst 15 veckor av din utbildning kommer att vara
arbetsplatsförlagd. Arbetsplatsen kan vara inom
psykiatri, utvecklingstörning, demens eller sjukvård.
Du kommer att följa en handledare på
arbetsplatsen i det dagliga arbetet. Din
kontaktlärare kommer också att besöka
dig på praktikplatsen.

VO-college
Utbildningen är certifierat som Vård- och
omsorgscollege. Detta innebär en nära koppling
mellan skola och arbetsgivare med en garanti att
utbildningen blir verklighetsanpassad och aktuell.

Nationell Idrottsutbildning
Vård och omsorgsprogrammet går att kombinera
med Nationell Idrottsutbildning (NIU).

Vård- och omsorgsprogrammet finns på Nola.
Rektor för programmet:
Anna Wiberg, tel 0660-889 43
E-post: anna.wiberg@ornskoldsvik.se
Studie- och yrkesvägledare:
Maria Forsberg, tel. 0660-889 38
E-post: maria.forsberg@ornskoldsvik.se

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 POÄNG
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska/Svenska som andraspråk 1

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

I samtliga programfördjupningspaket kan
kursen Vårdpedagogik och handledning bytas
ut mot Svenska 3.

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG*
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 POÄNG
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Specialpedagogik 1
Svenska/Svenska som andraspråk 2
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

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

PROGRAMFÖRDJUPNING 500 POÄNG
Psykiatri/Funktionshinder
Psykiatri 2
Specialpedagogik 2
Vård och omsorg vid demenssjukdom*
Vårdpedagogik och handledning* eller
Svenska 3*

200 p
100 p
100 p

Sjukvård
Akutsjukvård
Palliativ vård
Vård och omsorg vid demenssjukdom*
Vårdpedagogik och handledning* eller
Svenska 3*

200 p
100 p
100 p

Äldrevård
Äldres hälsa och livskvalitet
Vård och omsorg vid demenssjukdom*
Hemsjukvård
Vårdpedagogik och handledning* eller
Svenska 3*

200 p
100 p
100 p

100 p

100 p

100 p

*) Gäller ej för NIU-elever
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