
VÅRD- & OMSORGS-
PROGRAMMET.
Vill du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller med personer som har 
en funktionsnedsättning? Vård- och omsorgs programmet är ett yrkesförberedan-
de program som lägger stor vikt vid kommunikation och bemötande.

På vård- och omsorgsprogrammet läggs stor vikt vid beteende. 
För att skapa förståelse för reaktioner i olika skeden av livet  
ingår kurser i beteendevetenskap och psykologi. Utbildningen 
har minst 15 veckors arbetsplatsförlagd praktik. Årligen genom-
för också eleverna hälsokontroller på skolans personal. De 
genomgår även ett larmdygn där vi skapar realistiska situa - 
tioner att öva på, t ex skottlossning, räddning i vatten och på 
land samt brandsläckning. 

VÅRA PROFILER:

RÄDDNINGSMEDICIN
Vår inriktning räddningsmedicin övar din förmåga att kommuni-
cera och samarbeta med patienter, närstående och kollegor. Du 
lär dig planera och utföra egna vård- och omsorgsuppgifter samt 
medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall. Vårt 
nära sam arbete med räddningstjänsten innebär att du genomför 
delar av utbildningen tillsammans med dem.

INTERNATIONELLT ARBETE 
Vår inriktning mot internationellt arbete ger dig perspektiv 
på hur vården fungerar i olika delar av världen. Här lär du dig 
kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och 
kulturella sammanhang, vård och omsorg i ett internationellt 
perspektiv. Under utbildningen kan du även komma att göra en 
del av din praktik i Norge.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5  100 p
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Matematik 2a
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Samhällskunskap 1a1  50 p
Svenska 1/ Sv som andraspråk 1  100 p

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

Programfördjupning internationellt arbete
eller räddningsmedicin
Akutsjukvård  200 p
Barnhälsovård eller Matematik 2a  100 p
Människans säkerhet  100 p
Räddningsmedicin eller  
Internationellt arbete  100 p

Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Poängplanen är prliminär och kan komma att ändras..

Utbildningen är certifierad av Vård- och  
omsorgscollege. Det innebär att du kan 
välja utökad studiegång som matchar före-
tagens önskemål och få ett särsklilt diplom, 
vilket gör att du blir attraktiv att anställa.

Hör av dig till oss med frågor 
eller om du vill komma på besök! 
vardoomsorgsprogrammet@mark.se


