
Vård och omsorgsprogrammet 
passar dig som tycker om att arbe-
ta med människor och har ett in-
tresse av vård, omsorg och hälsa.

VO är ett yrkesprogram som för dig 
rakt ut i arbetslivet. Du kan få anställ-
ning inom sjukvård, äldreboende, 
hemtjänst eller inom LSS. Självklart 
kan du läsa in högskolebehörighet 
på programmet om du vill studera 
vidare. 

Under årskurs 1 och 2 läser alla ge-
mensamma vårdkurser t.ex. vård- 
och omsorgsarbete, hälsopeda-
gogik, specialpedagogik. Dessa 
kurser ger grundläggande kunska-

per för att jobba inom vårdyrket. 
Inför årskurs 3 väljer du att specia-
lisera dig inom våra två programför-
djupningar akutsjukvård eller äldre-
omsorg.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning. Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  

På VO kommer du att ha arbetsplats-
förlagt lärande under alla tre åren: 
under årskurs 1 är du på  särskilda 
boendeformer för äldre, i årskurs 2 
har du APL inom hem tjänsten och i 
årskurs 3 är du ute inom akutsjuk-
vård eller demensboende  beroende 
på vilken specialisering du valt.
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“Jag valde VO eftersom jag tycker om 

att hjälpa människor och att det verkade 

intressant. Det har gett mig möjlighet att 

jobba under utbildningen och efteråt finns 

goda chanser till anställning.”

Charles Declaro Stjernfeldt

Kontakt VO 
Programsamordnare 
Helen Fröberg 
helen.froberg@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/VO

Specialiseringar VO
-> Akutsjukvård  
I specialiseringen mot akutsjuk-
vård läser du om vård- och om-
sorg samt om medicinska åtgär-
der vid akuta sjukdomar. Du lär 
dig om vård och omsorg före, 
under och efter en operation. 
Du lär dig också att utföra vissa 
medicinska uppgifter som blod-
provstagning och sårvård. Den 
arbetsplatsförlagda delen görs 
inom Region Blekinge.

-> Äldreomsorg  
Du som vill arbeta med  äldre 
får en fördjupad kunskap i 
kurserna som lär dig mer om 
 äldre människors hälsa, ohälsa  
och livskvalitet, kommunikation,  
bemötande, empati och respekt 
för de äldre som vårdas. 

På alla våra yrkesprogram kan du läsa 
kurser för grundläggande  behörighet 
till högskola och universitet.
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Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

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

Programgemensamma karaktärsämnen, 1100 p

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

Programfördjupningar, 500p. Exempel:

Exempel på fördjupningskurser för Akutsjukvård
Akutsjukvård (200p) 
Medicin 2 (100p) 

Exempel på fördjupningskurser för Äldreomsorg / LSS
Vård och omsorg vid demenssjukdomar (100p) 
Äldres hälsa och livskvalitet (200p) 

Exempel på fördjupningskurser för båda specialiseringarna
Komplementär medicin (100p)
IT i vård och omsorg (100p)
Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
Komplettering för högskolebehörighet (Eng 6 och Sv 3)

APL
APL: Åk 1: 6 hela veckor på hösten; Åk 2: 6 veckor a 4 dagar på våren; Åk 3: 6 veckor a 4 dagar på våren
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På alla våra yrkes- 

program kan du läsa 

kurser för grund- 
läggande behörighet 

till högskola och 
universitet.

H

Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


