
Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö| Tel 0381-363 30| Fax 0381-363 80| E-post: gyinfo@eksjo.se | Besöksadress: Läroverksgatan 8

Vård- och  
omsorgsprogrammet

Programmet för dig som vill jobba inom 
vården i Eksjö eller någon annanstans i 
världen!

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram 
där människan är i centrum. Vår utgångspunkt är 
det friska - att bevara hälsan hos varje människa. 
Du får lära dig hur människokroppen är uppbyggd 
och fungerar, att känna igen symtom på sjukdomar 
och hur de kan behandlas. Du får kunskaper om hur 
människor reagerar i olika krissituationer. Självklart 
tränar vi praktiskt på olika moment som exempelvis 
såromläggningar, blodprovstagning, hjärt- och 
lungräddning och mycket annat.

Hela utbildningen är väl förankrad i det verkliga 
arbetslivet. Under utbildningen har du totalt 18 
veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelade 
på tre perioder inom tre olika verksamheter.

Efter avslutad utbildning är du redo att söka jobb 
som t.ex. undersköterska, skötare eller vårdare. Du 
har även möjlighet att plugga vidare på högskola, 
yrkeshögskola eller någon annan utbildning som kan 
leda till yrken som sjuksköterska, polis, brandman, 
personlig tränare, socionom, hälsopedagog, dietist, 
arbetsteraput eller fysioterapeut.

Vi ingår i ett vård- och omsorgscollege, vilket 
garanterar en hög kvalitet på både utbildning och 
APL. Det innebär bland annat ett tätt samarbete 
mellan arbetsgivare och utbildare som resulterar 
i att utbildningen kan utformas för att möta 
arbetsgivarens behov. Detta gör våra elever 
eftertraktade på arbetsmarknaden. Du erhåller ett 
vård- och omsorgscollegediplom i samband med din 
gymnasieexamen



     Fördjupning

Inom Vård- och omsorgsprogrammet kan du antingen läsa kurser som ger 
grundläggande högskolebehörighet eller läsa fördjupningskurser inom vård- och 
omsorg.

För att öka din behörighet till vidare studier kan du dessutom läsa fler kurser i 
matematik.  

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som:
• vill jobba med människor
• har intresse för människors hälsa och mående
• vill ha en bred bas som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter
• vill jobba i en bransch med oändliga möjligheter både i Sverige och utomlands
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