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Det här är programmet 
Det här är programmet för dig som är intresserad av människor och om att lära dig 

mer om vård- och omsorgskunskaper. Du kommer att få lära dig att samarbeta, om 

sekretess och om hur hälsan påverkas utifrån den livsstil varje person väljer. Att vara 

noggrann, ansvarfull och visa respekt är viktiga förmågor. I programmet 

ingår arbetsförlagd utbildning (APL) vilket innebär att du får träna att omsätta dina 

kunskaper i verkligheten. 

När du går det här programmet har du två vägar att välja på: Du kan välja att gå mot 

behörighet till nationellt gymnasieprogram, eller att gå mot att bli anställningsbar. 

Om du går mot behörighet så lägger du ett stort fokus på de grundskoleämnen som 

du behöver samtidigt som du får läsa kurser som ingår på det nationella vård- och 

omsorgsprogrammet. Om du går mot anställningsbarhet så väljer du efter avslutad 

utbildning att söka arbete eller att plugga vidare inom vuxenutbildningen eller 

folkhögskola. 

Din studieplan anpassas efter dina behov och ditt uppsatta mål. I programplanen kan 

du se vilka olika ämnen som kan ingå i din studieplan. IMYRK mot vård- och omsorg 

kan läsas på 1 eller 2 år. 

Inför framtiden 
Framtidsutsikterna är goda inom alla vårdyrken. Om du läst mot anställningsbarhet 

kan du söka arbete som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Läser du mot behörighet 

för nationella programmet och fortsätter dina studier på gymnasiet eller 

vuxenutbildningen så når du en undersköterske-examen. Du kan söka till 

vuxenutbildningen, folkhögskola eller till nationella gymnasieprogram efter du läst 

yrkesintroduktionsprogrammet. Har du frågor eller funderar på hur det skulle se ut 

för dig på IMYRK mot VO, ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på 

programmet så berättar hen mer om vad som gäller för dig. 

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från 

grundskolan. 
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Bra sidor 
www.sodertalje.se 

www.utbildningsguiden.se 

www.arbetsformedlingen.se 

www.yh.se 

www.antagning.se 

Programstruktur 

Grundskoleämnen 
 

Engelska  

Historia   

Matematik   

Svenska/Svenska som andraspråk   

Religion  

Musik  

Bild  

Modersmål  

Programgemensamma ämnen 
 

Omvårdnad 1  100 p 

Social omsorg 1 100 P 

Gerontologi och geriatrik 100 P 

Gymnasiekurser  

Matematik 1a  100 

Engelska 5 100 

 

Mer information och kontakt 

Studie- och yrkesvägledare 
Lena Sjölinder  

Epost: lena-beatrice.sjolinder@sodertalje.se 

http://www.sodertalje.se/
http://www.utbildningsguiden.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.yh.se/
http://www.antagning.se/
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Tel: 08-523 044 91 

 

Hemsida: 
www.sodertalje.se 
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