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MEDELLÖN FÖR EN 

UNDERSKÖTERSKA:

30 300 kr
PER MÅNAD (SCB)

Yrkesgymnasiet: Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

PROGRAMMET I KORTHET

INRIKTNINGAR
• Hälso- och sjukvård

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 3 (100 poäng) som 
en av kurserna i ditt individuella val 
så får du grundläggande behörighet 
till högskolan.

200 p
100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

Hos oss kan 
du bli

Vill du göra något betydelsefullt för andra människor? 
Är du intresserad av hur människor fungerar? Vore det fint att 
använda dina kunskaper till att hjälpa? Då kanske yrket som 
undersköterska passar dig. På Vård- och om sorgsprogrammet 
får du grundläggande kunskaper inom hälso- och sjukvård 
så att du kan under lätta för människor i behov av vård.

EFTER GYMNASIET
Du är anställningsbar som undersköterska direkt efter din utbildning.

MÖJLIGA YRKEN
Undersköterska, eller yrke inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, 
barnsjukvård, hemsjukvård, hemtjänst, förebyggande hälsa eller vid särskilda 
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Att kunna bemöta människor med olika behov.

KÖRKORT
Ett B-körkort gör dig mer anställningsbar. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje 
elev på Vård- och omsorgsprogrammet ett startpaket för körkort.

• 

Ge stöd och vård till dem som behöver dig allra mest

Kort om Mirna
Namn: Mirna Ebrahimi

Program: Vård- och omsorgsprogrammet
Intressen: Dans

Vill göra efter gymnasiet: Plugga till sjuksköterska
Framtidsdröm: Frilansa inom skönhet

”Vi lär oss väldigt mycket intressant om 
medicin, psykologi och hur du jobbar på ett 

äldreboende, med mera.”
MIRNA EBRAHIMI

Mirna går på Vård- och omsorgsprogrammet på Yrkesgymnasiet. 
Programmet hjälper henne att uppfylla sin dröm om att bli sjuksköterska. 

Varför valde du Yrkesgymnasiet? 
– Jag vill bli sjuksköterska, och Vård- och omsorgsprogrammet kan 
ta mig dit. 

Lär du dig mycket på ditt program? 
– Ja. Vi lär oss väldigt mycket intressant om medicin, psykologi och 
hur du jobbar på ett äldreboende, med mera. 

Vad är det som gör Yrkesgymnasiet bra? 
– Stämningen. Det är en skön stämning där alla känner alla och 
hänger med varandra. 

Hur är det att vara på APL?
– Det är roligt. Du får uppleva annat än bara skolan och lära dig på 
ett annat sätt. 

Vanligaste fördomen om ditt program? 
– Att du har tråkigt, och kommer jobba på ett äldreboende resten av 
ditt liv. Det stämmer absolut inte. Det är väldigt roligt och finns oerhört 
många inriktningar att välja. 

För vem passar ditt program? 
– För de som vill jobba inom vården och hjälpa människor. 


