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Programmet 
Det här är programmet för dig som är nyfiken på vård- och omsorgsyrkena 

och som vill hjälpa andra människor att må bra. Efter att ha studerat här 

har du tillgång till en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom 

sjukhusvård, distriktsvård och omsorg. 

Du kan kombinera ett idrottsintresse med denna utbildning via NIU eller vår 

lokala LIU-utbildning, läs mer på NIU/LIU-sidan. 

Du får lära dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik 

och psykologi, vård- och omsorgsarbete, administration och sociala 

arbetsuppgifter. Sekretess är en viktig del av arbetet. 

Du får lära dig att förstå vilken betydelse en persons livsstil har för 

måendet. Du får också lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt 

sätt samt att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrket, till exempel hjälp 

med personlig vård, medicintekniska uppgifter och hushållsuppgifter och 

administrativa och sociala uppgifter. 

På vård- och omsorgsprogrammet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för 

att undvika arbetsskador och för att du ska hålla ett helt yrkesliv. 

Du ska tycka om att ta eget ansvar och arbeta självständigt, samtidigt 

som det är viktigt att fungera i ett team och kunna lyssna in vad andra 

säger. 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram och efter examen har 

du möjlighet att gå direkt ut i arbete som undersköterska eller personlig 

assistent. Du kan också välja att läsa vidare på högskola eller universitet 

om du väljer kurser som ger behörighet och om du får ett bra meritvärde i 

ditt slutbetyg. Du kan alltid få hjälp att planera dina studier av din studie- 

och yrkesvägledare. 
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Programstruktur VO-USK 
 

Gymnasiegemensamma kurser  

Engelska 5 100 p 

Historia 1a1 50 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1 100 p 

Naturkunskap 1a1 50 p 

Religionskunskap 1 50 p 

Samhällskunskap 1a1 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p 

Engelska 6 100 p 
 

Individuellt val 

 

200 p 

Individuella val 100 p 

Individuella val 100 p 
 

Programgemensamma karaktärkurser 

 

Anatomi och fysiologi 1 50 p 

Anatomi och fysiologi 2 50 p 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 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 

Gerontologi och geriatrik 100 p 
 

Programfördjupningar 

 

Engelska 6/Yrkeskurs 100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/Yrkeskurs 100 p 
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Vård och omsorg specialisering 100 p 
 

Gymnasiearbete 
 

100 p 
 

 

 

Mer information och kontakt 

Kontaktperson: 
Rafed Tabbo 

rafed.tabbo@skolasoderta

lje.se 08-523 041 95 
 

SYV: 
Miriam Janzon 

miriam.janzon@skolasoderta

lje.se 08-523 036 39 
 

E-postadress: 
torekallgymnasiet@sodertalje.se 

 

Hemsida: 
www.sodertalje.se/torekallgymnasiet 
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