
 

 

Vill du få en bra yrkesutbildning  

där du har lätt att få jobb? 

 

vård- och omsorgsprogramet  

 
Innehåll 
Vill du arbeta med människors hälsa? Är du intresserad av 
människors livskvalitet och välbefinnande?  
På programmet får du de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Utbildningen utformas i ett nära samarbete med Södertälje 
sjukhus, Campus Telge och Mälardalens högskola. 
På yrken inom vård- och omsorg grundas i områden som 
medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och 
vårdvetenskap. Därmed utvecklar du en helhetssyn på 
människan och lär dig hur olika människors livsstilar 
påverkar deras hälsa. Du lär dessutom att bemöta och 
kommunicera med alla människor på ett yrkesmässigt sätt 
med respekt för deras integritet. 

Inriktning hälso- och sjukvård 

På Torekällgymnasiet kan du inrikta sig mot hälso- och 
sjukvård, med kurser i bland annat medicin och 
akutsjukvård, eller mot äldrevård. Utbildningen har ett 
tematiskt upplägg med samarbeten mellan ämnena. Du 
arbetar i projekt, gör fältstudier och studiebesök för att 
koppla teori till praktik. Alla elever kommer att erbjudas 
sommarjobb inom kommunens verksamheter. 

Praktik 

Under minst 15 veckor får du vara ute på praktik och 
utveckla dina yrkeskunskaper. Du kommer använda det du 
lärt dig i skolan samtidigt som du får verklig 
arbetslivserfarenhet. Dessutom kommer du få möjlighet att 
knyta kontakter inför arbetslivet. 

 

Programstruktur 
 

Gymnasiegemensamma 
kurser 

Programfördjupningar 
Yrkesutgång 

Programfördjupningar 
Yrkesutgång 

Engelska 5                 100p Engelska 6                      
100p 
Svenska 3/ Svenska 
som andraspråk 3           
100p 
Akutsjukvård                   
200p 
Medicin 2                        
100p 

Engelska 6                      
100p 
Svenska 3/ Svenska 
som andraspråk 3           
100p 
Vård och omsorg 
Vid demenssjukdom     
100p 
Äldres hälsa och  
Livskvalitet                   
200p 
 
Individuellt val    200p 
Skall erbjudas: 
Kurs i idrott och hälsa 
Kurs i estetiskt ämne 
Matematik 2a     
Matematik 3  
Entreprenörskap 
Estetiskt val 
 

Historia 1a1                 50p 
Idrott och hälsa 1       100p 
Matematik 1a             100p 
Naturkunskap 1a1        50p 
Religionskunskap 1      50p 
Samhällskunskap 1a1  50p 
Svenska 1/Svenska 
som andraspråk 1      100p 

Programgemensamma 
karaktärkurser 
 

 

Etik och människans 
livsvillkor                    100p 
Hälsopedagogik         100p 
Medicin 1                   150p 
Psykiatri 1                  100p 
Psykologi 1                  50p 
Samhällskunskap 1a2 50p 
Specialpedagogik 1   100p 
Svenska 2/ Svenska 
som andraspråk 2      100p 
Vård- och omsorgs- 
arbete 1 och 2            350p 

  
 
 Gymnasiearbete 100p 

 
 

 

 

Administrativ chef: Camilla Lindblad Modig 
camilla.lindbladmodig@sodertalje.se 
08-523 041 07 
 
SYV: Miriam Janzon 
miriam.janzon@sodertalje.se 
08-523 036 39 

 
 
 
 

Hemsida:  
www.sodertalje.se/torekallgynnasiet 
 
E-postadress:  
torekallgymnasiet@sodertalje.se 
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