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Vård- och omsorgs-
programmet      VO
Programfördjupning: 
Äldreomsorg                    VOVAR

Om du tycker om att arbeta 
med människor i olika 
situationer då är detta
programmet för dig! 
Vård- och omsorgs-
programmet är ett 
yrkesprogram som 
leder till en yrkesexamen.

 
Utbildningen ger möjlighet till 
jobb inom hälso- och sjukvård, 
psykiatri, äldreomsorg och 
med personer som har funktions-
nedsättning. 
Du läser kurser inom många olika 
Områden för att få en helhetssyn 
på människan, medicin, specialpedagogik, hälsa, ohälsa, 
pedagogik och psykologi, arbetsmiljö. 
På programmet blandar vi teori med praktik och du tränar dig 
i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till 
exempel att planera, genomföra och dokumentera arbetet, 
medicintekniska uppgifter, hjälp med personlig vård samt 
sociala uppgifter. 
Vi arbetar med arbetsuppgifter både enskilt och grupp. 
•Arbetsplatsförlagt lärande –APL
Det ingår i utbildningen i minst 15 veckor  arbetsplatsförlagt 
lärande och det är viktigt för att få kontakt med 
verksamheterna och för att prova sina kunskaper. 
Arbetsplatsen kan vara inom äldre- och handikappomsorg, 
eller sjukvård.
•Du får en bärbar lånedator. 
•Vi använder vår webbaserade lärplattform Moodle och annan 
modern teknik blandat med praktiska övningar i klassrummet 
och föreläsningar. 
•Karaktärsämneskurser inom vård kommer att ges med 
distansteknik.
Lärarna på respektive enhet inom LG kommer också att 
handleda/stötta hemmaeleverna i de kurser som eleverna 
läser från andra enheter. 
Lärandet för att träna din förmåga till reflektion och möjlighet 
att vara kreativ och skapande. 

Gymnasiegemensamma ämnen  600
Engelska 5                                   100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1                          100
Matematik 1a                                100
Naturkunskap 1a                             50
Religionskunskap 1                          50
Samhällskunskap 1a1                     100
Svenska 1 / 
Svenska som andra språk               100
Programgemensamma 
karaktärsämnen                       1100
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1   50
Samhällskunskap 1a2   50
Specialpedagogik 1 100
Svenska 2 /
Svenska som andra språk 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150
Programfördjupning                 500 
Äldreomsorg
Vård och omsorg vid  
demenssjukdom                 100 
Äldres hälsa och livskvalitet 200 
Akutsjukvård 200 

Individuellt val                           200
Idrott och hälsa 2 Fotografisk bild 1, 
Naturguidning 1, Bruksspel och 
ackompanjemang, Entreprenörskap
Program inriktat val: Matematik 2a  
(behövs för behörighet till sjuksköterska )

Genom att välja Svenska 3 och Engelska 6 får 
du grundläggande högskolebehörighet.

Gymnasiearbete                          100
Summa                                       2500
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