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Programmet
Programmet för hälsa, vård och omsorg ger 

eleverna kunskaper och färdigheter i service och 
omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Utbildningen 
förbereder eleverna för att kunna arbeta med t.ex. 
kost och hälsa, omsorgsarbete och vård.

Under utbildningen ges eleverna möjlighet att 
utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och 
förmågan att kommunicera och samverka med 
andra människor.

Programmet är fyraårigt och innehåller arbets-
platsförlagt lärande, APL.

Framtid
Äldreomsorg

Hjälp med personlig hygien, påklädning, hår-
vård, kaffekokning, enklare matlagning, bakning, 
högläsning, promenad, städning, tvätt, strykning, 
dukning, diskning, hjälpande hand vid maten, enkel 
träning för att hålla muskler igång, handling, bok-
ning av tider.

Barnomsorg

Sagoläsning, matlagning, servering, dukning, 
avdukning, diskning, på- och avklädning av barnen 
i samband med utevistelse, skapande verksamhet, 
assistent i pedagogisk verksamhet, torkning av kläder, 
toalettbesök, blöjbyte.

Fritids- och friskvårdssektor

Städning, receptionsarbete, nya kunder, arbete 
i cafeteria, påfyllning av material, assistent på frisk-
vårdsanläggningar och spaanläggningar.

Vill du veta mer?
Kontaktperson:  Malin Rohde, rektor 
 malin.rohde@lindesberg.se 
 0581-81181

 Jennie Anderbert,  
 specialpedagog och 
 programsamordnare
 jennie.anderbert@lindesberg.se 
 0581-81375

Växel: 0581-810 00
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Hälsa, vård och omsorg



Gymnasiesärskole- 
gemensamma kurser
Engelska 1  100 p 
Estetisk verksamhet 100 p 
Historia 1  50 p 
Idrott och hälsa 1  200 p 
Matematik 1  100 p 
Naturkunskap 1  50 p 
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1  50 p 
Svenska 1 el. Svenska som andraspråk 1 200 p 
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Programgemensamma  
karaktärskurser
Hälsa 1 100 p
Hälsa 2 100 p
Människan 100 p
Service och bemötande 1 100 p
Vård och omsorg 1 200 p

Gymnasiesärskolearbete 100 p

Individuellt val
Eleven väljer 200 p av det kursutbud som skolan erbjuder.

Programfördjupning (preliminärt)
Barnet i förskolan 1 100 p  
Barnet i förskolan 2  100 p  
Lokalvård 1 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Vård och omsorg 2 200 p
Vård och omsorg 3  100 p 
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