
Bobergsgymnasiet Ånge

programmet
Vård och omsorgs

Programmet passar dig som är serviceinriktad 
och intresserad av människor. Du lär dig mycket 
om hela människan, såväl kropp som själ och häl-
sa, och du får möjlighet att utveckla din sociala 
kompetens.  

Du varvar studierna på skolan med praktiskt 
arbete på olika arbetsplatser under 18 matema 
veckor, t ex äldreboende, hemtjänst, demensbo-
ende, gruppbostad, sjukhus eller  brandstation. 

Programmet är ett yrkesprogram och du kan 
börja arbeta direkt efter studenten som t ex 
undersköterska eller personlig assistent. 

Vill du plugga vidare? Vi har också fördjupning-
ar som förbereder för högskolestudier om du 
vill det.

Vi är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. 
Det innebär att du får en utbildning med så hög 
kvalitet som möjligt. Förutom ditt examensbevis 
får du ett diplom som visar att du har gått på ett 
godkänt Vård- och omsorgscollege. 

Yrkesprogram

Parvane Ataei, student 2020
Undersköterska på Sundsvalls sjukhus

Jag valde VO för jag 
är intresserad av män-
niskokroppen och olika 
sjukdomar. Jag vill hjäl-
pa dem som på grund 
av sjukdom eller ålder 
behöver hjälp och stött-
ning. 

VO gav mig möjligheten 
att vara självständig och 
jobba inom äldreomsor-
gen och hemtjänsten 
redan under gymnasiet. 

Idag jobbar jag på Sundsvalls sjukhus. Min 
plan är att läsa vidare nästa år. Självklart är 
den ena dagen inte den andra lik när man job-
bar inom vården, i synnerhet när man arbe-
tar på sjukhus. Det känns så bra och varmt i 
hjärtat när man får beröm av patienter. 

VO är ett jättelärorikt program och jag är så 
tacksam att jag har gått på Boberg och haft 
så bra och kunniga lärare!

Kontaktpersoner:  
Helena Bjurén, helena.bjuren@ange.se
Ingrid Hugosson, ingrid.hugosson@ange.se

Exempel på yrken efter  
vidareutbildning:
Ambulanssjuksköterska
Barnmorska
Biståndshandläggare
Brandman
Kurator
Polis
Sjuksköterska
Sjukgymnast

Yrkesutgång: 
Undersköterska

+högskoleförberedande fördjupningar



HT 2022
VT 2023

Yrkesprogram Totalt antal poäng=2500

Bobergsgymnasiet Ånge

Gymnasiearbete   100
Gymnasiearbetet ska visa att du är 
förberedd för ditt yrkesområde.  
Du måste ha ett godkänt gymnasie-
arbete för att få ut din examen. 

Individuellt val   200
Kurser som ska erbjudas:  
Matematik 2a, någon kurs inom Idrott 
och hälsa samt någon estetisk kurs. Vi 
erbjuder även kursen Entreprenörskap.

APL:
På detta program har du minst 18 
veckor APL (arbetsplatsförlagt 
lärande)=praktik på en arbetsplats.

Gymnasiegemensamma 
ämnen 600
Engelska 5   100 
Historia 1a1   50 
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100 
Naturkunskap 1a1   50
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1    100

Programstruktur VO

Programgemensamma   
ämnen 1500
Anatomi och fysiologi 1+2       50+50 
Funktionsförmåga och funktionsned-
sättning 1+2      100+100

Gerontologi och geriatrik  100 
Hälso- och sjukvård 1  100 
Hälso- och sjukvård 2  100 
Omvårdnad 1+2 100+100 
Psykiatri 1+2 100+100 
Psykologi 1  50 
Samhällskunskap 1a2  50 
Social omsorg 1+2  100+100 
Svenska 2  100

Programfördjupning
Engelska 6 100 
Svenska 3 100

Högskolebehörighet för  
studier till sjuksköterska 
kräver även:

 
Matematik 2a 100

+högskoleförberedande fördjupningar


