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Hos oss kan du läsa

Nationella programmen för:

• Administation, handel och varuhantering
• Hantverk och produktion
• Hotell, restaurang och bageri
• Hälsa, vård och omsorg
• Skog, mark och djur

Indivuella programmet med inriktningarna:

• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation

Kombinera dina studier med idrott på 
Idrottsgymnasiet:

Fotboll
Friidrott Riksidrottsgymnasium
Innebandy
Motionsidrott

PROGRAMMET FÖR 

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Dina ämnen på HVO

Gymnasiegemensamma ämnen   
Engelska 1      100
Estetisk verksamhet    100
Historia 1      50
Idrott och hälsa 1     200
Matematik 1      100
Naturkunskap 1     50
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1     50
Svenska 1      200

Svenska som andraspråk 1   200

Programgemensamma ämnen   
Hälsa 1      100
Hälsa 2      100
Människan     100
Service och bemötande   100
Vård och omsorg    100

Programfördjupning
Barnet i förskolan 1     100
Barnet i förskolan 2     100
Hem- och konsumentkunskap   100
Idrott och hälsa 2    100
Matlagning 1     100
Service och bemötande 2   100
Vård och omsorg 2    100

Gymnasiesärskolearbete   100

Studie- och yrkesvägledare
Jörgen Ericsson, tfn 010-454 11 39

Kontaktperson
Catharina Lindkvist, tfn 010-454 11 36



PROGRAMMET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Programmet för Hälsa, vård och omsorg är 
ett yrkesinriktat program och är till för dig 
som vill arbeta med människor i olika åldrar 
och situationer.

Programmet handlar om arbete inom bland 
annat fritidsverksamhet, förskola och med 
äldre personer och deras behov av vård och 
omsorg.

Hälsa, vård och omsorg passar även dig 
som är intresserad av frågor som handlar 
om hur kost och motion kan påverka oss 
människor.

Målet med denna 4-åriga utbildning är att 
ge varje elev de bästa förutsättningarna för 
att klara en framtida sysselsättning inom 
förskola och äldreomsorg. Vi arbetar utifrån 
elevernas förmåga, intresse, kunskapsnivå 
och bygger sedan vidare utifrån dessa 
förutsättningar i en individuellstudieplan. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
APL är en del i programmet. Du får chansen att 
praktisera dina kunskaper på en arbetsplats i 
Bollnäsområdet och/eller i din hemkommun.

Utbildningen 
På programmet arbetar du praktiskt och 
teoretiskt med olika uppgifter. Du får arbeta på 
egen hand och tillsammans med andra.
Du tränar dig i att klara av arbetsuppgifter som 
behövs för att kunna hjälpa människor utifrån 
deras behov i vardagen.

Du får även arbeta med olika skapande 
verksamheter och friluftsliv för att få kunskaper 
som kan användas i arbete med människor i 
olika åldrar.

På programmet får du träna på att diskutera, 
tänka efter och säga vad du tycker. Du tränar 
dig även i att beskriva hur du genomför dina 
arbetsuppgifter.


