VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET, VO

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en grundläggande utbildning för att
arbeta inom hela vårdsektorn. På SGY kan du fördjupa dig inom Akutsjukvård
och medicin.

INNEHÅLL
I Vård- och omsorgsprogrammet utgår vi från en människosyn som betonar allas lika värde,
och du får lära dig om människans olika åldrar ur biologiska, psykologiska, kulturella och
existentiella perspektiv. Du ges möjlighet att utveckla dina förmågor att yrkesmässigt möta
människor utifrån deras behov och förutsättningar. Delar av utbildningen sker ute på en
abetsplats genom APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket fördjupar dina kunskaper och ger
dig yrkesidentitet.
Vård- och omsorgsprogrammet har en bred bas med programgemensamma karaktärsämnen.
Där ingår ämnen som vård och omsorgsarbete, medicin, psykologi och även svenska 2 och
samhällskunskap 1a:2.
Profilen mot Akutsjukvård och medicin är till för dig som vill arbeta med sjukvård. I den får du
fördjupa dina kunskaper i medicin och akutsjukvård.
I fördjupning har vi valt att lägga in kurserna Akutsjukvård samt Internationellt arbete. Kurser
som vi tror att du får användning för i ditt framtida yrkesliv!
EFTER UTBILDNINGEN
Du kan börja arbeta direkt efter examen, exempelvis på vårdcentral, inom äldreomsorgen eller
som personlig assistent. Du kan också med rätt val av kurser inom det individuella valet skaffa
behörighet att söka vidare till högskola/yrkeshögskola. Då kan du t.ex. studera vidare till sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist och polis.

På vår hemsida kan du läsa mer:
www.sagbacksgymnasiet.se

Sågbäcksgymnasiet, SGY
Huddingevägen 352
141 85 Huddinge

Expedition: 08-535 304 60
Studie- och yrkesvägledare Annelie Johansson: 08-535 374 17
Biträdande rektor: maria.elv@huddinge.se
www.sagbacksgymnasiet.se

PROGRAMSTRUKTUR
Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p
Engelska 5, 100 p
Historia 1a:1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a:1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a:1, 50 p
Svenska* 1, 100 p
* alternativt svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen, 1100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Medicin 1, 150 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Psykiatri 1, 100
Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a:2, 50 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p

INRIKTNING:
AKUTSJUKVÅRD OCH MEDICIN
Programfördjupning, 500 p
Akutsjukvård, 200 p
Medicin 2, 100 p
Internationellt arbete, 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Individuellt val, 200 p
Gymnasiearbete, 100 p

Totalt: 2500 p

