Kungshögaskolan

Vård- och
omsorgsprogrammet
Hos oss på Mjölby
Gymnasium får du lära
dig att ta hand om och
bemöta människor i behov
av vård och omsorg.

Du får lära dig hur kroppen fungerar, vikten av god
hälsa och betydelsen av att förstå andra människors
livssituation. Du lär dig också hur man förebygger,
behandlar och lindrar symtom för människor inom
vård och omsorg. Vi lägger extra stort fokus på hälsa.
Vi har ett nära samarbete med arbetsgivare inom vår
kommun och med Region Östergötland. De är med
och planerar innehållet i din utbildning så att du får
de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden.

Du som väljer vård- och omsorgsprogrammet kan söka
ett arbete med människor direkt efter din utbildning.
Du kan bland annat söka arbete som undersköterska
eller personlig assistent.
Som elev hos oss får du vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre
år hos olika arbetsgivare inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet VO
Yrkesexamen
och grundläggande högskolebehörighet

Kungshögaskolan

Studie- och yrkesvägledare
Catharina Lööf
Tel: 0142-853 17
catharina.loof@mjolby.se

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Alternativt läses Svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen, 1 100 p
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Specialpedagogik 1
Svenska 2
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Gymnasiearbete, 100 p

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

100 p
150 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p
200 p
150 p

b Yrkesutgång, 300 p
Funktionshinder
Hemsjukvård
Socialpedagogik
Specialpedagogik 2

100 p
100 p
100 p

b Yrkesutgång, 300 p
Hälso- och sjukvård
Hemsjukvård
Akutsjukvård

Programfördjupning, 200 p

Exempel på programfördjupningskurser
Engelska 6
Entreprenörskap
Matematik 2a
Mental träning
Ledarskap och organisation
Svenska 3/svenska som andraspråk 3

Individuellt val, 200 p

Exempel på individuellt val
Engelska 7
Ensemble 1
Fotografisk bild
Gehörs- och musiklära
Idrott och hälsa 2
Moderna språk 3
Naturkunskap 2
Privatjuridik
Ungdomskulturer

100 p
200 p

