ÖPPET HUS
sker digitalt

VÄLKOMMEN till
ED:s hemsida

Är du intresserad av att arbeta med människor?
Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig!
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är ett
yrkesprogram, som leder till en yrkesexamen. VO kan
också ge dig möjlighet till grundläggande behörighet,
eller särskild behörighet, till högskola. Du får en
utbildning, som ger dig kunskaper och färdigheter i vård
och omsorgsarbete. Som en röd tråd i programmet
ingår hälsa, sociala relationer och kulturmöten.
Utbildningen utgår från en människosyn som betonar
alla människors lika värde. Några av de kurser du
kommer att få läsa är Anatomi och fysiologi,
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, Hälso- och
sjukvård och Social omsorg.
Du gör en del av din utbildning på en arbetsplats, vilket
kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre
åren gör du 18 veckors APL inom kommunens och
regionens olika verksamheter, som psykiatri,
funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt
äldreomsorg. Din APL är också en möjlighet att knyta
kontakter för framtida arbete.
Efter avslutad utbildning kommer du att vara
eftertraktad på arbetsmarknaden.

Efter gymnasiet

Din utbildning kan leda till arbete på sjukhus,
vårdcentral, hemsjukvård, arbete inom särskilda
boendeformer, daglig verksamhet, hemtjänst,
personlig assistans eller arbete inom psykiatrin.

Behörighet till högskola

Vill du också ha med dig en grundläggande eller en särskild
behörighet (Matematik 2a) för att kunna söka till högskolan,
finns möjlighet att välja behörighetskurser och/ eller att välja
dem som individuellt val alternativt utökad kurs.
*Du kan välja mellan kurser för grundläggande behörighet eller
vårdkurser.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk 1

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Programgemensamma ämnen 1 400 p
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a1
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

Programfördjupning

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p
100 p

” Jag valde VO för jag är väldigt intresserad
av vård- och sjukhusämnena”
Jag har hört väldigt positivt om skolan, speciellt att de har
väldigt bra lärare. Jag valde VO för jag är väldigt
intresserad av vård- och sjukhusämnena. När jag började
på ED hade jag förväntningar att träffa nya vänner och
lära mig nya saker, andra ämnen än de vi har på
grundskolan och att ha kul Jag tänker läsa vidare till
sjuksköterska och arbeta på sjukhus i framtiden.

Ida Sandahl

Vård- och omsorgsprogrammet 2018

200 p

Engelska 6/ Barn och ungdomshälsa*
Svenska 3/ Etik och människans livsvillkor*

100 p
100 p

Gymnasiearbete 100 p
Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och
utvärdera ett större arbete kopplat till examensmålen för Vård- och
omsorgsprogrammet.

Individuellt val 200 p
Här erbjuder ED en mängd olika kurser bland vilka du kan välja fritt.

Sofia Einarsson, Rektor VO

036 - 10 52 06 eller sofia.einarsson@jonkoping.se
Rebecka Lindström, SYV VO
036 - 10 76 99 eller rebecka.lindstrom@jonkoping.se

Erik Dahlbergsgymnasiet

Hemsida: edgymnasiet.se eller besök oss på Instagram,
Facebook eller Linkedin

APL

På VO gör du 18 veckors arbets-platsförlagt lärande (APL) under
dina tre gymnasieår.

