– När jag var liten ville jag bli veterinär,
men när jag växte upp insåg jag att det
är människor jag vill jobba med. Så jag
har hamnat rätt! Det är utvecklande att
få omsätta teorin genom att testa på varandra och utrustningen vi har är jättebra.
Efter skolan vill jag plugga vidare, vi får
se vad det blir.
Hampus Jönsson, 2:a året

Teknikum – här möter du framtiden
På Teknikum tar eleverna steget in i framtiden redan från första
skoldagen. Genom vårt sätt att arbeta skapas möjligheter, nyfikenhet och kunskap som förändrar liv i mötet mellan människa och
teknik. Med hjälp av roliga experiment och verklighetsanpassade
projektarbeten sätter vi fokus på teknik som en del av lärandet.
Kunskapen du får med dig tar dig alltid framåt, närmare den betydande roll du kommer ha som vuxen. Efter dina tre år på Teknikum
är du redo att bli en del av framtidens lösningar.
Kontakt: Tel: 0470-419 00, E-post: teknikum@vaxjo.se
www.teknikum.se

– Jag vill jobba med människor och
jag vill ha en bred utbildning så det
här passar mig! Det är roligt att varva
teori och praktik och lärarna är bra på
att förbereda oss för hur det fungerar
på en riktig arbetsplats. När jag är klar
läser jag vidare till sjuksköterska eller
socionom – jag håller det öppet.
Sofie Andersson, 2:a året

Studie- och yrkesvägledare: Carina Bech
Tel: 0470-419 29, E-post: carina.bech@vaxjo.se

Kreation | 14-0325

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som
tänker dig en framtid där du får arbeta med
människor. I alla omvårdnadsyrken handlar det
om att möta människor som behöver stöd och
hjälp i något av livets olika skeden. Arbetsplatsförlagt lärande ger dig möjlighet att prova på olika
yrkesinriktningar inom vård och omsorg. Vård- och
omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram men du
kan även få behörighet till universitet och högskola.

Vård- och
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d
Hälso- och sjukvår

POÄNGPLAN
VO : Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesprogram

Poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap
Samhällskunskap 1a:1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a:2
Specialpedagogik 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Utveckla dina kunskaper
inom hälso- och sjukvård
genom teori och praktik
Här lär du dig
sambandet mellan kropp, själ, hälsa och sjukdom. I utbildningen kombineras teori och praktik. I skolans metodövningsrum får du träna på olika praktiska uppgifter inom
omvårdnad.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförs under 3-4
olika perioder och du får erfarenhet av sjukvård, psykiatri
och omsorg. För att få stöd i dina studier har du tillgång till
ett eget digitalt verktyg.
Programfördjupningar
Hälso- och sjukvård
Du får en bred och fördjupad utbildning inom områdena
somatisk och psykiatrisk vård och omvårdnad. I det
arbetsplatsförlagda lärandet får du omsätta dina teoretiska
kunskaper på olika arbetsplatser.

Hälso- och sjukvård,
Universitets- och högskoleförberedande
Detta är den snabba vägen för dig som vet med dig att du
vill läsa vidare efter gymnasiet. Du får en omvårdnadsutbildning samtidigt som du får behörighet att studera vidare.
Efter programmet
har du en yrkesutbildning inom vård och omsorg. Du kan
anställas som till exempel undersköterska, skötare eller
personlig assistent.
Genom individuella val har du möjlighet att få en bredare
behörighet för studier till bland annat psykolog, jurist,
brandman, sjuksköterska,
polis, socionom, lärare,
sjukgymnast eller
arbetsterapeut.
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PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Hälso- och sjukvård
Psykiatri 2
Akutsjukvård
Palliativ vård
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Hälso- och sjukvård, Högskoleförberedande
Engelska 6
Matematik 2a
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
Psykiatri 2 eller akutsjukvård
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