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Utbildningen 
Du kan inom  programmet läsa ämnen som ger dig 
behörighet till ett stort antal högskoleutbildningar. 
Vidare studier kan exempelvis leda till arbeten som 
sjuksköterska, arbetsledare inom äldre- och handi-
kappsomsorg, socionom, sjuksköterska, arbetstera-
peut, logoped, audionom, polis.

En del av utbildningen utgörs av 17 veckors arbets-
platsförlagt lärande (APL). Under den tiden skaffar 
du dig kunskaper om praktiskt arbete inom vård 
och omsorg i både kommun och region.

Katastrofövningar
På vård- och omsorgsprogrammet har vi under 
många år deltagit som skademarkörer på olika 
katastrofövningar som genomförs i norra länsdelen. 
Detta är en spännande, rolig och lärorik upplevelse.

Framtidsutsikter
Det är för närvarande ett stort behov av 
arbetskraft inom vård- och omsorg.  
Framtidsutsikterna är därför mycket goda vad 
gäller möjligheten till att få jobb direkt efter gym-
nasiestudierna, t.ex. som undersköterska, personlig 
assistent och boendestödjare. Även efter fortsatta 
studier på högskole- eller universitetsnivå är ar-
betsmarknaden gynnsam.

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Agneta Sjögren-Ahl
 agneta.ahl@lindesberg.se

Växel: 0581-810 00

Programmet förbereder och kvalificerar dig för arbete 
med människor i behov av vård och omsorg. Du kan arbeta 
som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg 
samt med människor som har funktionsvariationer.

Vård- och omsorgsprogrammet är programmet för dig som vill arbeta med människor inom vård och om-
sorg. Du får en bred utbildning, såväl för vidare högskolestudier som för yrkesarbete.  
Vård- och omsorgsprogrammet på Lindeskolan är en del av Vård- och omsorgscollege i Örebro län.  
Se vo-college.se/orebro
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Gymnasiegemensamma  
kurser
Engelska 5  100 p 
Engelska 6* 100 p 
Historia 1a:1  50 p 
Idrott och hälsa 1  100 p 
Matematik 1  100 p 
Naturkunskap 1a:1  50 p 
Religionskunskap 1  50 p 
Samhällskunskap 1a:1  50 p 
Svenska 1 el. Svenska som andraspråk 1 100 p  
Svenska 3 el. Svenska som andraspråk 3* 100 p 
 
*Högskolespåret. Kan väljas bort alternativt 
  läsas som individuellt val och programfördjupning.  
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Programgemensamma  
karaktärskurser

Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Svenska 2 el. Svenska som andraspråk 2 100 p

Gymnasiearbete 100 p 
Individuellt val  200 p

Programfördjupning

Engelska 6 eller fördjupande kurs  
inom vård och omsorg 100 p
Matematik 2a eller fördjupande kurs 
inom vård och omsorg 100 p
 
 
Inom programmets ram kan eleven på individuellt val  
och programfördjupning välja ovanstående kurser för 
högskolebehörighet.

För elever som går NIU- eller RIG-utbildning ingår 
programfördjupning i ämnet specialidrott med 200 p.

Idrottscollege 
Vård- och omsorgsprogrammet går att kombinera med 
studier på idrottscollege för satsningar på din idrott. 
För antagning till idrottscollege se separata  
informationsblad för respektive idrott. 

Om du vill läsa Vård- och omsorgsprogrammeti 
kombination med idrottscollege och samtidigt läsa 
in högskolebehörigheten så finns färdiga upplägg att 
välja mellan.
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