”

”På vård- och omsorgsprogrammet är
det människan som står i centrum. Vår
certifiering för vård- och omsorgscollege
innebär en hög kvalitet på utbildningen.”

En värld av
möjligheter

Vård- och
omsorgsprogrammet
Är du intresserad av att arbeta med människor? Vill du ha ett yrke där du får möta människor
med olika behov och bakgrund och som stimulerar och utvecklar dig som yrkesmänniska?
Utgångspunkten är att främja människors hälsa och stöjda varje individs förmåga att utveckla
sina resurser.
Programmet ger grundläggande kunskaper för arbete inom
hälso- och sjukvård eller socialtjänst.Vård- och omsorgsprogrammet är ett ykesprogram, men det ger dig också
möjlighet att inom programmet läsa kurser som ger dig
grundläggande behörighet till högskola. Du får många möjligheter att träna samarbete, problemlösning och kreativitet. I grunden ligger tanken om människors lika värde och
respekten för andra. Etiska och moraliska frågor bearbetas
under hela studietiden. Arbetsplatsförlagt lärande sker
fortlöpande under alla tre åren.
Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor samt
olika former av hälsofrämjande arbete är centralt inom
programmet. Du arbetar aktivt med att stärka och främja
din personliga hälsa. Mår du bra så påverkar det ditt sätt
att arbeta och leva. Det är bra både för dig och dina kommande brukare, kunder m fl.
EFTER DINA GYMNASIESTUDIER
Du kan söka jobb som undersköterska eller skötare i akutsjukvård och psykiatrisk vård, men också i äldre- och
handikappomsorg. Behovet av personal inom vård och
omsorg är stort och kommer att öka, vilket ger dig stora
möjligheter till arbete direkt efter avslutad utbildning.
Om du väljer att studera vidare kan yrken som sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, psykolog eller sjukgymnast ligga nära till hands. Givetvis kan du också välja
annan högskoleutbildning som inte är direkt vårdinriktad,
t ex polis, brandman eller lärarutbildning. En del av dessa
högskoleutbildningar kan kräva ytterligare förkunskaper, så
kallad särskild behörighet. Möjlighet finns att läsa kurser
för särskild behörighet på ditt individuella val.

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00
Fax 0911-912 30
Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka

VÅRD & OMSORGSPROGRAMMET 2019-2022
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
1100 poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN
600 poäng
Engelska 5
Historia 1a
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller:
Svenska som andraspråk 1

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

Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans
livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Specialpedagogik 1
Svenska 2
eller
Svenska som andraspråk 2
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

100 p
150 p

GYMNASIEARBETE

INDIVIDUELLT VAL

100 poäng

200 poäng

Programfördjupning

Eleverna väljer kurser
från skolans utbud

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

PROGRAMFÖRDJUPNING 500 poäng
HÄLSA OCH SJUKVÅRD (yrkesfördjupning)

HÄLSA OCH SJUKVÅRD (högskolefördjupning)

Akutsjukvård
200 p
Psykiatri
200 p
Vård- och omsorgsarbete vid demenssjukdom 100 p

Engelska 6
Svenska 3
Vård och omsorg vid demenssjukdom/
eller Matematik 2a
Akutsjukvård / eller Psykiatri 2

100 p
100 p
100 p
200 p

Med reservation för ev. ändringar
2018-10-12

