
Vård- och omsorgsprogrammet
Drömmer du om ett jobb där du träffar många människor som behöver dig, ett jobb där du kan 
göra skillnad? Vill du ha chans att jobba internationellt med hela världen som arbetsplats?

VAD KAN DU JOBBA MED? 
 � Akutsjukvård
 � Äldreomsorg
 � Stöd och service inom LSS
 � Personlig assistent

– JAG VALDE VÅRD- OCH  
OMSORGSPROGRAMMET FÖR ATT 
DET VERKADE INTRESSANT OCH 
JAG HADE HÖRT VÄLDIGT BRA 
SAKER OM DEN HÄR LINJEN. 

JAG HAR INTE BLIVIT  
BESVIKEN!
Elev i åk 2
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TEORI OCH PRAKTIK
Under utbildningen kommer du möta välutbilda-

de pedagoger med gedigen yrkeserfarenhet och stort 
engagemang. Du får de kunskaper som behövs för att 
efter gymnasiet kunna arbeta inom till exempel sjuk-
vård, äldreomsorg samt stöd och service inom LSS.

Vi ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för 
att arbeta med vård- och omsorgsuppgifter på ett 
etiskt, hygieniskt och pedagogiskt sätt. Du kommer 
att få öva på olika moment 

i vårt toppmoderna 
metodrum för att 

du ska känna dig 
trygg inför de 
olika uppgifter 
du kommer 
att möta un-
der din APL 
(arbetsförlagt 
lärande 15 v).

VILL DU LÄSA VIDARE?
Vill du bli sjuksköterska, barnmorska, ambulanssjuk-
sköterska, fysioterapeut, psykolog, socionom, polis 
eller brandman? Dina valmöjligheter är många och 
hos oss kan du välja kurser för att studera vidare på 
universitet, högskola eller yrkeshögskola.

UTBILDNINGEN ÄR CERTIFIERAD
Vård- och omsorgsprogrammet på Kristinegymnasiet 
är certifierat inom Vård- och omsorgscollege. Det 
innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad. Efter 
avslutade studier får du ett diplom som ökar dina 
chanser till en anställning.



Hälsopedagogik 100 p
Medicin 1 150 p
Etik och människans livsvillkor 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Specialpedagogik 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1 200 p
Vård- och omsorgsarbete 2 150 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

AKUTSJUKVÅRD   
Akutsjukvård 200 p
Medicin 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p

YRKESUTGÅNG  500 P

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 P

För grundläggande högskolebehörighet krävs Eng 6. Detta kan läsas som individuellt val (100 p) eller som utökad kurs (100 p).


