VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
I LÄRLINGSFORM (VOL)
FÖR DIG SOM …
… vill arbeta med människor inom vård och omsorgssektorn.
OM PROGRAMMET
Att studera som lärling innebär att du under minst hälften av din studietid kommer
att vara ute på en arbetsplats (arbetsplatsförlagt lärande). Där sker ditt lärande i
samarbete med en handledare. Vårdläraren har teoretiska moment inne på skolan
samt betygsätter de olika vård- och omsorgskurserna i samråd med handledaren.
Du får chans att prova på olika yrken som din utbildning kan leda till och du får
värdefulla erfarenheter och kontakter inför ditt kommande yrkesliv. Inom programmet har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier på
högskola, och även den särskilda behörighet som krävs för vårdutbildningar på
högskola/universitet t ex sjuksköterska, tandhygienist, fysioterapeut (sjukgymnast)
samt arbetsterapeut och socionom. Du byter då ut kurser inom programfördjupningen mot behörighetskurser.
EFTER GYMNASIET
Undersköterska, vårdare, personlig assistent.
PROGRAMANSVARIG LÄRARE
Helena Winser, tel 010-121 97 39
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Maria Lissmors, tel 010-121 97 21

www.vuc.se

BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska
som andra språk, matematik
och engelska. Du måste dessutom ha betyget godkänt
i ytterligare fem ämnen.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
I LÄRLINGSFORM (VOL)
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska 1/Sva 1

600 p
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING
INOM YRKESUTGÅNGARNA

500 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 1 100 p
Hälsopedagogik
100 p
Medicin 1
150 p
Etik och människans livsvillkor
100 p
Psykiatri 1
100 p
Psykologi 1
50 p
Samhällskunskap 1a:2
50 p
Specialpedagogik 1
100 p
Svenska 2/Sva 2
100 p
Vård- och omsorgsarbete 1
200 p
Vård- och omsorgsarbete 2
150 p

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
ÄLDREOMSORG
FUNKTIONSHINDEROMRÅDET

Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa

200 p
100 p
2 500 p

Som individuellt val erbjuder
vi kurser som ger dig grundläggande behörighet till
högskolan (svenska 3 och
engelska 6) samt kurser
inom idrott & hälsa, estetiska kurser och kurser inom
programfördjupningen

