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Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE
Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

FÖRDJUPNINGAR

NE

Fördjupningar: Nils Ericsonsgymnasiet
Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollege, vilket är en
kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.
Programmets
fördjupningar
presenteras under
hösten 2021.

Drömmer du om en framtid där du får möta, hjälpa och lära känna många olika
människor? Då är Vård- och omsorgsprogrammet rätt utbildning för dig!
På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att förstå människan som en helhet, hur hon kan fungera fysiskt, psykiskt och socialt samt hur olika livsvillkor, kulturer och religioner påverkar henne. Här
väntar tre aktiva år. Du får lära dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, psykologi och
att förstå hur människan fungerar och vad som påverkar vår hälsa. Du tränas i att samarbeta, möta
människor, att se och möta behov och att ge god vård och omsorg. Dessutom kommer du att få
möjlighet att delta i katastrofövningar, utbildningsdagar hos räddningstjänst, polis och ambulans,
samt lära dig hjärt- och lungräddning. Under din studietid får du också möta föreläsare, göra studiebesök och studieresor.
Programmet har en stark koppling till yrkeslivet och en stor del av utbildningen sker ute i arbetslivet. Du får minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat över de tre åren. Då får du
under handledning utveckla dina nya kunskaper och knyta viktiga kontakter.

HÖGSKOLEPAKET INOM VÅRD OCH OMSORG
Du kan inom Vård- och omsorgsprogrammet välja att läsa kurser som ger dig både
grundläggande högskolebehörighet samt behörighet till sjuksköterskeprogrammet.
Engelska 6, 100

Svenska 3/SvA 3, 100

Matematik 2, 100
Med reservation för förändringar i poängplanen

Vård och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolan där du går din utbildning, arbetsgivaren
som anställer dig när du är klar och fackförbundet som stöttar dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning.
När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av
arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

kunskapsforbundet.se

