
Vård- och omsorgsprogrammet  
Det här programmet är för dig som vill göra skillnad för andra människor. På  programmet 
kan du läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet men även särskild 
behörighet för fortsatta studier till bland annat sjuksköterska, socionom och polis. Det är ett 
yrkesprogram som där du har stora chanser att få arbete direkt efter studenten. 

Hos oss möter du välutbildade lärare och har möjlighet till praktik utomlands. Du får ett 
hemklassrum och har tillgång till ett fint bibliotek och modern pedagogik och teknik. Du läser 
både teoretiska kurser och utvecklar dina praktiska färdigheter genom olika metodövningar 
men framförallt via arbetsplatsförlagt lärande, APL, som du gör under 15 veckor. 

Genom Vård- och omsorgscollege får vi nära samarbete med branschen och Mälardalens 
Universitet (MDU). Det ger dig en kvalitetssäkrad och verklighetsanpassad utbildning och 
möjlighet att få förtur till sommarvikariat mellan år 2 och 3.

Efter att du fått din yrkesexamen kan du söka jobb som undersköterska, en yrkesskyddad  
titel från 2023.

Du kan bland annat arbeta inom akutsjukvård, samt inom omsorgen av äldre. Under 
 gymnasiet kan du läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet, det finns 
även möjlighet att läsa kurser som förbereder dig specifikt för fortsatta studier inom  hälso- 
och sjukvård.
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Engelska 5 100
Engelska 6* 100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1              100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1         50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1          50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2* 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* 100

* Kursen kan väljas bort. Se text om nyhet. 

Programgemensamma kurser
Anatomi och fysiologi 1   50
Anatomi och fysiologi 2   50
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och  
funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1   50
Samhällskunskap 1a2   50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
 
Programfördjupning 
Vårdpedagogik och handledning 100

Övrigt gemensamma kurser 
Individuellt val              200
Gymnasiearbete               100

Med reservation för eventuella förändringar av kurser.

Vill du veta mer? 
Kontakta biträdande rektor Iren Almås, iren.almas@vasteras.se eller  
studie- och yrkesvägledare Monica Lindell, monica.lindell@vasteras.se
Du kan också besöka oss på vasteras.se/carlforsska

 

Gymnasiegemensamma kurser

Nyhet – hösten 2023
Från hösten 2023 ska kurser för grundläggande 
högskolebehörighet ingå i programstrukturen för 
alla yrkesprogram. Det innebär att omfattningen 
utökas från start men att elever får möjligheten att 
välja bort kurser. Alla elever kan fortfarande nå 
en yrkesexamen och fullständig gymnasieutbild-
ning om 2 500 poäng. Det kommer även finnas 
möjligheter att uppnå grundläggande behörighet 
inom ramen för 2 500 poäng. Valet görs under 
första gymnasieåret och mer information får du 
från skolan. Programstrukturen ska gå på  
remiss under vecka 43 till 46, förändringar  
kan därför ske.  

Pågående förändringar hos Skolverket gör att poängplanen 
kan ändras till hösten 2023. Se text om nyhet. 


