VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

PÅVERKA
DIN FRAMTID
Vill du läsa en utbildning som fokuserar på vård och sjukvård?
Vill du ha ett arbete där människan står i fokus? Då är Vårdoch omsorgsprogrammet något för dig!

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE PÅ HÖGBERGSSKOLAN!
Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar
där kommuner, utbildningssamordnare, arbetsgivare och fackliga
organisationer samverkar för att öka kvaliteten på utbildningarna.
Det innebär att du som utbildar dig inom vård- och omsorgscollage
får den kompetens som arbetsgivarna vill ha. Efter utbildningen får
du ett diplom som kan vara meriterande när du söker jobb.

På Högbergsskolan får du som väljer
att läsa Vård- och omsorgsprogrammet
möjlighet att få fördjupade kunskaper
inom bland annat akutsjukvård. Här får
du en utbildning där du har chans att
profilera dig efter dina intressen.
Skolan har ett nära samarbete med
Tierps kommun och majoriteten av våra
elever får arbete direkt efter avslutad
utbildning.
Högbergsskolan ger dig möjlighet
att läsa kurser för högskolebehörighet.
Allt för att du ska kunna utforma en

utbildning som passar dig som vill arbeta
med människor oavsett om yrket kräver
gymnasie- eller högskolekompetens.
Under utbildningen får du även 15
veckors praktik vilket ger dig värdefulla
erfarenheter för framtiden. Så oavsett om
du vill arbeta som personlig assistent,
undersköterska eller läsa vidare till sjuksköterska, sjukgymnast eller barnmorska
kommer Vård- och omsorgsprogrammet
passa dig.
Läs mer om Högbergsskolan och
våra program på hogbergsskolan.se

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER

Engelska 5

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Samhällskunskap 1a1

Idrott och hälsa 1

Svenska 1 eller

Matematik 1a

Svenska som andraspråk 1

Naturkunskap 1a1
PROGRAMGEMENSAMMA KURSER

EXEMPEL PÅ KURSER INOM
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN
INDIVIDUELLT VAL
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Etik och människors livsvillkor

Samhällskunskap 1a 2

Hälsopedagogik

Specialpedagogik 1

Medicin 1

Svenska 2 eller

Psykiatri 1

Svenska som andraspråk 2

Psykologi 1

Vård- och omsorgsarbete 1 & 2

Akutsjukvård

Äldres hälsa och livskvalitet

Medicin 2
200 poäng valfria kurser
Möjlighet att inom programmet läsa kurser för grundläggande
och särskild behörighet till högskola och universitet

FÖLJ OSS:

facebook.com/hogbergsskolan

instagram.com/hogbergsskolan

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64

Palmgatan 11–13 • 815 80 Tierp • 0293-21 83 64
hogbergsskolan@tierp.se • hogbergsskolan.se

