
Vård- och omsorgsprogrammet 

Efter gymnasiet Behörighet till högskola 

Efter avslutad utbildning kommer 

du att vara eftertraktad på  

arbetsmarknaden. Din utbildning 

kan leda till arbete på sjukhus,  

vårdcentral, hemsjukvård, arbete 

inom särskilda boendeformer,  

daglig verksamhet, hemtjänst,  

personlig assistans eller  

arbete inom psykiatrin. 

Från och med läsåret 22/23 är  

VO-programmet uppbyggt så att 

Svenska 3 och Engelska 6 ingår i 

programmet och du får  

därmed grundläggande  

högskolebehörighet.  

Dock kvarstår fortfarande  

möjligheten att välja bort de  

kurserna. 

 
Är du intresserad av att arbeta med människor? 

Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig! 



Mer om VO-programmet 

 

På VO-programmet lär du dig bemöta och vårda människor på 

ett yrkesmässigt sätt. Det här programmet passar dig som är  

intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om  

arbete inom vården. Du får lära dig de grundläggande  

kunskaperna som behövs för att arbeta inom  

hälso- och sjukvård.  

Gymnasiegemensamma kurser 

 

 Engelska 5 100 p 

Historia 1a 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  
eller 

Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska 2  
eller  

Svenska som andraspråk 2 100 p 

Kurser för grundläggande  
behörighet till högskolan: 

 

Engelska 6 100 p 

Svenska 3 

eller  

Svenska som andraspråk 3  100 p 

I årskurs tre ska du utifrån egen  

formulerad frågeställning planera,  

genomföra och utvärdera ett större 

arbete kopplat till examensmålen 

för VO-programmet. 

Gymnasiearbete 

I programmet ingår arbetsplatsförlagt 

lärande (APL) på 18 veckor där du får 

möjlighet att praktisera inom olika  

verksamheter. Du får då testa på yrket 

och knyta värdefulla kontakter 

med olika arbetsgivare. 

APL 



Programgemensamma kurser 

Barn och ungdomshälsa 100 p 

Etik och människans  
livsvillkor 100 p 

Vård-och omsorgscollege (VO-college) 

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 

Psykiatri1  100 p 

Psykiatri 2 100 p 

Psykologi 1 50 p 

Samhällskunskap 1a 50 p 

Social omsorg 1 100 p 

Social omsorg 2 100 p 

Programfördjupning 

VO-programmet på Erik Dahlbergsgymnasiet är ett certifierat VO-college. 

Det är en nationell kvalitetsstämpel som innebär en samverkan mellan  

arbetsgivare, utbildare och fackförbund. Syftet är att möta framtidens  

kompetensbehov inom vård och omsorg med kvalitetssäkrade och  

attraktiva utbildningar. Elever som studerar på en skola som är ett certifierat 

VO-college får diplom som visar att de har läst en utbildning som är  

kvalitetssäkrad. 



Kort sammanfattning av VO-programmet 

För dig som alltid börjar med baksidestexten! 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är ett yrkesprogram, som 

leder till en yrkesexamen. VO ger dig grundläggande  

behörighet, eller särskild behörighet, till högskola. Du får en  

utbildning, som ger dig kunskaper och färdigheter inom vård- 

och omsorgsarbete. Utbildningen utgår från en människosyn 

som betonar alla människors lika värde. Några av de kurser du 

kommer att läsa är Omvårdnad, Anatomi och fysiologi,  

Hälso- och sjukvård och Social omsorg. 

Du gör en del av din utbildning på en arbetsplats, vilket kallas 

för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under utbildningen gör du 

18 veckors APL inom kommunens och regionens olika  

verksamheter som till exempel; funktionshinderomsorg, 

psykiatri, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Din APL är 

också en möjlighet att knyta kontakter för framtida arbete.  

 

VO-programmet på ED är med i Vård- och omsorgscollage,  

vilket innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad och har en 

nära samverkan med arbetslivet. 

En kortfilm om VO-programmet 

www.edgymnasiet.se 


