
Under gymnasietiden får du kunskap och praktisk erfarenhet inom vård och omsorg samt hemsjukvård. Utbild-
ningen kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och arbete med personer med funk-
tionsnedsättningar. Du kan även söka arbete som undersköterska inom hemsjukvård, primärvård eller sjukvård.
Om du vill får du grundläggande högskolebehörighet beroende på de val du gör under de tre åren.  Du kan även 
läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola/universitet för att nå dina drömmars mål.

Yrkesexamen från programmet innebär att eleverna har de kunskaper som behövs för att arbeta inom vård och 
omsorgssektorn så som diplomerad undersköterska inom kommun eller landstinget. 

Vi på Tranemo gymnasieskola har ett mycket bra och nära samarbete med vård och omsorgsverksamheten inom 
kommunen och även inom primärvård och landsting. Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en fantastisk  
möjlighet för dig att få uppleva och få erfarenheter från flera olika spännande apl platser och yrkesområden.

PRAKTIK: Apl sker 15 veckor under de tre läsåren. Åk 1:16 dagar, 2 dagar per vecka. Åk 2: 2 apl-perioder dvs 
apl både på hösten och våren, 3 dagar per vecka i 12 veckor. De andra dagarna läser du gymnasiegemensamma 
ämnen. Åk 3: Apl 4 hela veckor förslagsvis inom primärvård eller på lasarett alternativt kommunal vård och omsorgs-
verksamhet. Apl kan redan under studietiden ge dig goda möjligheter till arbete under lov och timanställningar  
när du fyllt 18 år.

Exempel på yrkeutgångar: Diplomerad undersköterska enligt vård och omsorgscollege, habiliteringspersonal 
inom LSS verksamhet, Diplomerad undersköterska inom primärvård eller landsting.
Våra programfördjupningar: Etik och livsfrågor, Vård och omsorgspecialisering eller Matematik 2a eller  
Räddningsmedicin 1 när kursen erbjuds.
Yrkeshögskola: Du kan läsa vidare till specialistundersköterska på yrkeshögskola. Exempel på detta kan vara 
Silviaundersköterska inom demensvården. 
Högskola/Universitet: Önskar du läsa vidare på högskola/universitet så har du behörighet till både sjuksköterska, 
räddningsstjänst eller polis, beroende på de val du gjort under utbildningen.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att arbeta med  
människor, både till kropp och själ. Du lär dig hur människor fungerar och får kunskap om hur 
kroppen är uppbyggd. Du får även kunskap om vanliga sjukdomar och hur de behandlas och förebyggs.
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