
 V ill du i framtiden jobba med människor, och  
under gymnasietiden blanda praktisk er - 
faren het med traditionella studier? I så fall 

är vård- och omsorgsprogrammet något för dig. När 
du är färdig med dina studier är du utbildad under-
sköterska, och redan under din första termin får 
du en praktikplats där du får känna på hur det är  
att arbeta inom branschen. Utbildningen är upplagd 
så att traditionella skol ämnen varvas med vårdteori 
och praktik. 

– Först var jag lite osäker för att det verkade vara
så lite skola, men man lär sig mycket på praktiken.  
Man kan inte lära sig hur man kommunicerar 
med människor genom att läsa i en bok, man lär 
sig  genom att göra det. Det tycker jag är jättebra,  
säger Millicent Thomas-Haines som läser vård- och 
omsorgs programmet. 

Möjligheten att få arbeta med människor, och chan-
sen att få anställning direkt efter utbildningen är nå-
got som eleverna lyfter fram när de ska beskriva för-
delarna med att välja vård- och omsorgsprogrammet. 
Dessutom kan du själv lägga upp dina studier så att 
du får grundläggande högskolebehörighet.

– Just nu är vården ett bristyrke, det behövs
mycket personal. Väljer du vård och omsorg blir du 
utbildad undersköterska. Men du har också grund-
läggande högskolebehörighet, så du har fortfarande 
möjlighet att bli nästan vad du vill. Du har ett säkert 
jobb efter att du slutat skolan, men har fortfarande 
möjlighet att läsa vidare. Så det är en jättebra start 
efter gymnasiet, även om du är lite osäker på vad 
du vill bli i framtiden, berättar Jasmine Åberg, som 
också går vård- och omsorgsprogrammet.

Studietiden är varierande och utmanande. Ibland  
kan det vara långa dagar ute på praktiken, men de 
kunskaper du får och chansen att göra skillnad gör 
det lättare att hantera tidiga morgnar.

– Jag har alltid älskat att prata med människor
och jag är väldigt social av mig. Därför tycker jag att 
det är jätteroligt att få jobba med människor och hjäl-

pa dem. Man får se att man gör skillnad, till  exempel 
på äldreboenden när man pratar med de äldre och de 
blir gladare av det. Man märker verkligen att man 
gör skillnad, beskriver Jasmine.

Förutom skolämnen som svenska, engelska och 
matematik läser eleverna vid vård- och omsorgspro-
grammet bland annat kurserna vårdteori och psyko-
logi. Det är ämnen som Millicent och Jasmine tycker 
är både roliga, intressanta och lärorika.

– Det är jättebra upplägg, man kan till och med
längta efter skolan, och så har det aldrig varit förut. 
Vi läser till exempel vårdteori, och där lär man sig 
otroligt viktiga saker, tycker Jasmine.

Det tredje året på programmet får eleverna chansen 
att specialisera sig genom att välja fördjupning. Det 
finns tre spår att välja mellan; personlig assistans, 
akutsjukvård eller psykiatri. Valet får också betydelse 
för vilken praktikplats du hamnar på sista året. 

Gör eleverna bra ifrån sig på praktikplatsen är 
chansen stor att det leder till en anställning efter 
studenten. Även under studietiden är möjligheterna 
att få sommarjobb något som eleverna lyfter fram.

– Gör man bra ifrån sig så får man nästan alltid
sommarjobb på sin praktikplats, avslutar Millicent 
och Jasmine. 

Vård- och omsorgsprogrammet
För dig som vill jobba med människors omsorg

Efter det här programmet är du utbildad undersköterska.



NY UTBILDNING!
Vård- och omvårdnads-
programmet har från och 
med hösten 2019 fått ett 
nytt upplägg. Utbildningen  
kommer att lyftas ut ur 
lärlingsutbildningarna och 
organiseras som ett  
reguljärt gymnasieprogram  
med utökad praktik och 
begränsat lärlingsupplägg.

Samordnare
Ann-Christine Andersson 
• 070-270 46 38
• ann-christine.andersson@

harnosand.se

Jasmine Åberg och Millicent Thomas-Haines tycker om att arbeta med människor och de 
 känner verkligen att de gör skillnad. Efter studier på vård- och omsorgsprogrammet har de 
stora möjligheter att få jobb i branschen.


