
PÅ VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
får du grundläggande kunskaper om arbete 
i verksamheter inom vård och omsorg, mer 
om människan ur fysiskt, psykologiskt, socialt 
och existentiellt perspektiv samt hur man kan 
främja människors hälsa och stödja varje indi-
vids förmåga att utveckla sina resurser. Du får 
också lära dig hur man möter och kommunice-
rar med människor i olika vård- och omsorgs-
situationer och hur man tar hänsyn till etiska 
aspekter rörande arbete med människor. Efter 
utbildningen kan du som vill studera vidare 
inom sjukvård, räddningstjänst, kriminalvård 
eller socialtjänst. 

Nyköpings gymnasium är ett vård- och 
omsorgscollege. Denna kvalitetsstämpel 
garanterar hög kvalitet på utbildningen och på 
praktikplatser. I samarbete mellan arbetsgivare 
och utbildare kan utbildningen utformas för 
att möta arbetsgivarnas behov, vilket i sin tur 
innebär att elever från ett vård- och omsorgs-
college är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Människan i Fokus på Vård- och omsorgsprogrammet är 
ett yrkesprogram som förbereder för arbete och vidare 
studier inom vård och omsorg. Sista året får du möjlig-
het att välja fördjupning inom funktionsnedsättning, 
psykiatri, sjukvård eller äldrevård.

Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på sjukhus 
eller inom kommunens olika omsorgsverksamheter.

Programmet ger en bra grund för dig som i framtiden 
vill arbeta inom vårdområdet, sociala sektorn, polis eller 
räddningstjänst.

MÄNNISKAN I FOKUS

Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 (100)

Historia 1a1 (50)

Idrott och hälsa 1 (100)

Matematik 1a (100)

Naturkunskap 1a1 (50)

Religionskunskap 1 (50)

Samhällskunskap 1a1 (50)

Svenska 1 (100)

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik (100)

Medicin 1 (150)

Etik och människans livsvillkor (100)

Psykologi 1 (50)

Psykiatri 1 (100)

Samhällskunskap 1a2 (50)

Specialpedagogik 1 (100)

Svenska 2 (100)

Vård- och omsorgsarbete 1 (200)

Vård- och omsorgsarbete 2 (150)

Programfördjupning (500 p)

Individuellt val (200 p)

Gymnasiearbete VO (100 p)

Totalt 2500 p

POÄNGPLAN

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörighet 
till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• undersköterska
• sjuksköterska
• behandlingsassistent
• kurator
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