
Se mer om oss på: sunnerbogymnasiet.se/vard-och-omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet, VO, är ett 
yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och 
vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och 
sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer 
som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba 
direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom 
yrkeshögskolan. 

Här är människor, vård, omsorg, etik, stöd, erfarenhet, 
reflektion och kunskap i fokus. Du får en praktisk 
utbildning i sjukvård, omsorg och psykiatri med en 
teoretisk grund. Du lär dig om hälsa, ohälsa, 
funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. 
Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken 
betydelse livsstilen har för hälsan och att bemöta 
människor på ett professionellt sätt. 

På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter 
som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig 
vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och 
administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår 
från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller 
tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta 
initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna 
att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, 
genomföra och dokumentera arbetet.

Många delar av våra kurser är verksamhetsförlagda, 
vilket ger dig erfarenhet och kontakter med arbetslivet. 
Dessutom har vi ett rymligt och välutrustat metodrum 
på skolan, där du övar för att öka din erfarenhet och 
yrkeskompetens. Vi gör studiebesök regelbundet inom 
olika områden.

Språket är ett viktigt verktyg när du ska kommunicera 
med patienter, omsorgstagare och kollegor. Du måste 
kunna ge korrekt och komplex information på ett bra sätt 
och därför ger vi dig möjlighet att utveckla ett rikt och 
nyanserat språk. 

Vi bekostar ditt körkort och betalar för 10 körlektioner, 
teorilektioner och halkbana. Se vidare information på 
Sunnerbogymnasiets hemsida.

Framtiden Behovet av utbildad och kvalificerad
personal är stort inom vård och omsorg. Alla har 
möjlighet till högskolebehörighet och vidareutbildning till 
bland annat sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
socionom och polis. Direkt efter utbildningen på VO finns 
det möjlighet att bli anställd som undersköterska inom 
olika verksamhetsområden.

Arbetsplatsförlagt lärande APL
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera 
arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i 
utbildningen. Vi samarbetar med Regionen och 
kommunen, därför kan vi erbjuda dig goda 
APL-möjligheter och din chans till sommarjobb är stor.
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Strukturplan/ Vård- och omsorgsprogrammet 
Gymnasiegemensamma ämnen 
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 
Engelska 5      
Matematik 1a
Idrott och hälsa 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionkunskap 1
Samhällskunskap 1a1

Programgemensamma ämnen          
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Specialpedagogik 1
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2
Vård och omsorgsarbete 1
Vård och omsorgsarbete 2

Programfördjupningar
Vård och omsorg vid demenssjukdom 
Akutsjukvård
Kost, måltid och munhälsa
Matematik 2a eller Palliativ vård

Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Totalt 2500

        VO • VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Yrkesprogram
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