Vård- och
omsorgsprogrammet

Gymnasiearbete

•

vill arbeta med människor i alla åldrar

Under årskurs 3 genomför du ett gymnasiearbete
inom ramen för programmet. Syftet med arbetet
är att tillämpa och fördjupa kunskaper inom det
yrkesområde som gäller för den valda utgången.

•

vill ha ett roligt, stimulerande och
omväxlande arbete

Framtiden

•

vill få en helhetssyn på människan

För dig som...

Vård- och omsorgsprogrammets syfte är att ge
dig grundläggande yrkeskunskap och kompetens
som krävs för arbete i verksamheter inom hälsooch sjukvård samt socialtjänst. Dessa kunskaper
och kompetenser ger även en grund för arbete
med människor i en vidare mening.
Programmets ämnen ger dig kunskap att efter
fullföljd utbildning kunna identifiera och analysera problem i olika vård- och omsorgssituationer,
planera och föreslå alternativa lösningar samt att
fatta beslut.
Du lär dig att möta människor i olika situationer
och att se på vilka sätt människors olika erfarenheter har betydelse i dessa situationer.
Utbildningen ger även insikter i hur man möter
och kommunicerar med människor i olika
situationer.

Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) har en central roll
för att skapa helhet i programmet. Det skall ge
kompetens och ökad förståelse för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för.
Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall ge förtrogenhet med normer och krav i arbetslivet samt
ge inblick i företagandets villkor.

Utbildningen kommer att ge dig en bred plattform inför arbeten inom vård- och omsorgssektorn, där du kommer att stå stark i
konkurrensen om de bästa jobben.
Vård- och omsorsprogrammet ger dig också
behörighet till högskolan och på så sätt en stor
valfrihet efter gymnasieåren.

Gymnasial lärlingsutbildning
Fr o m höstterminen 2018 erbjuds Vård- och omsorgsprogrammet även som lärlingsutbildning.
Det innebär att du får lära dig ett yrke genom att
fördela din tid mellan skolbänken och en eller
flera arbetsplatser.
Som lärling får du samma kunskaper och yrkesexamen som de elever som läser yrkesprogrammet i
skolan, men lär dig på ett annat sätt genom att du
deltar mer i det riktiga arbetet på en arbetsplats.
Du som elev är skolans viktigaste resurs. Arbetsmiljön ska vara trygg, trivsam och skapa förutsättningar för kreativitet och kritiskt tänkande.
Den miljön finns på Vadsbogymnasiet.

Duattvetdu...väl
på Vård- och omsorgsprogrammet får
- hjälp med körkort
- garanterad feriepraktik

www.vadsbogymnasiet.se
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