
INTERNATIONELLT 
ARBETE

Vård- och  
omsorgsprogrammet

ETT GLOBALT YRKE
Inriktningen internationellt arbete ger dig pers
pektiv på hur vården fungerar i olika delar av 
världen. Du lär dig kommunicera med och bemöta 
människor i olika sociala och kulturella samman
hang samt om hälsoproblem orsakade av till 
exempel infektionssjukdomar eller vattenbrist, krig 
eller katastrofer. Under utbildningen kan du även 
komma att göra en del av din praktik i Norge. 

På vård och omsorgsprogrammet läggs stor vikt 
vid beteende. För att skapa förståelse för reaktioner 
i olika skeden av livet ingår kurser i beteendeveten
skap och psykologi. Du får också årligen genom föra 
hälsokontroller på skolans personal.

Utbildningen är certifierad av Vård och omsorgs
college. Det innebär att du kan välja utökad studie
gång som matchar företagens önskemål och få ett 
särskilt diplom. Det gör dig attraktiv att anställa.

FÖRDELAR MED ATT VARA LÄRLING
Att läsa som lärling är det bästa sättet att få ta 
del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste 
tekniken. Inte minst får du erfarenheter att lägga 
till i ditt CV och möjligheterna till sommarjobb och 
anställning ökar. Du har dessutom möjlighet till 
lärlingsanställning och kan söka en extra lärlings
ersättning på CSN. Du har också möjlighet att läsa 
in allmän högskolebehörighet.

HUR GÅR DET TILL?
När du går lärlingsutbildning går du i en lärlings
klass med elever från alla yrkesprogram. Minst 
halva tiden av de tre åren är du på en arbetsplats. 
Du får en yrkesexamen och möjlighet till allmän 
högskolebehörighet, samt förhöjt CSN med 1000 
kr/månad för att täcka mat och ev. reseutgifter. 

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?
För att lyckas bra på en arbetsplats krävs att du är 
motiverad och intresserad av yrket. Det är extra 
viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och 
vara nyfiken, kommunikativ, vara bekväm med vux
na och sköta dina studier. Du behöver också vara 
beredd att göra hela arbets dagar eftersom du följer 
arbetsplatsens tider.

KRAV PÅ APL-PLATSEN
Vi ställer även krav på arbetsplatsen. Det ska finnas 
en lämplig handledare som gått handledarutbild
ning. Arbetsmiljön ska vara godtagbar och följa 
skolans värdegrund och arbetsmomenten ska vara 
kopplade till skolans kurser. 

Är du intresserad av olika livsvillkor i världen och vill hjälpa människor med  
hälsoproblem orsakade av fattigdom, katastrofer och klimatförändringar?  
Då passar den här inriktningen dig.

LÄRLING



Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
Lärlingskoordinator: ann-sofi.sinkkonen@mark.se

* Arbetsplatsförlagt lärande, praktik
** Svenska, matematik, engelska, idrott
*** Religion, naturkunskap, samhällskunskap, historia, idrott
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