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KYrkesprogram      Vill du kunna söka till högskola efter gymnasiet? Läs mer på sid 4.

Drömmer du om ett jobb där du träffar många människor som behöver dig? Vill du få chans att 
göra verklig skillnad? Då kan Vård- och omsorgsprogrammet vara helt rätt väg för dig.
Att arbeta inom hälso- och sjukvård ställer höga krav på både engagemang och kompetens. 
Hos oss får du de kunskaper och erfarenheter du behöver för att kunna hjälpa och vårda andra. 
Det finns även stora chanser till jobb efter din examen.

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig mycket om 
hur vi människor fungerar, hur kroppen är uppbyggd och 
vilka behov vi har. Kunskaperna har du stor nytta av, 
oavsett var i världen du väljer att arbeta.

ÖVA PÅ RIKTIGT
Kristinegymnasiet har välutrustade lokaler där du får 
öva olika vårdmoment, till exempel ta blodtryck, lägga 
förband och ta prover. Det här gör att du kan känna dig 
trygg när du möter samma situationer i verkligheten. 
I utbildningen ingår 15 praktikveckor, fördelade på olika 
perioder. Här får du stegvis ta mer och mer ansvar.

UTBILDNINGEN ÄR CERTIFIERAD
Vård- och omsorgsprogrammet på Kristinegymnasiet är 
certifierat av sammanslutningen Vård- och omsorgscol-
lege. Det innebär att du får ett diplom för att visa att du 
genomgått en kvalitetsmärkt utbildning. När du avslutar 
dina studier får du ett särskilt diplom som ökar dina 
chanser att få jobb.

VILL DU LÄSA VIDARE?
Vill du bli sjuksköterska, barnmorska, ambulanssjuk-
sköterska, fysioterapeut, psykolog, socionom, polis eller 
brandman? Dina valmöjligheter är många och hos oss 
kan du välja kurser för att studera vidare på universitet, 
högskola eller yrkeshögskola. Prata med en studie- och 
yrkesvägledare, så får du veta mer.

VAD KAN DU JOBBA MED?
� Akutsjukvård
� Äldreomsorg

� Stöd och service inom LSS
� Personlig assistent
� Psykiatri

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA KURSER  1400 P
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/Svenska som andraspråk2  100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING  200 P
Omvårdnad specialisering 100 p
Svenska 3/SVA3 100 p




