
Klicka här för att ändra format
Hälsa, Vård och Omsorgsprogrammet

För dig som är intresserad av människor i olika åldrar, livsstil och hälsa



Välkommen till 
Ållebergsgymnasiet i Falköping

Hos oss får du en yrkesförberedande 
utbildning inom hälsa, vård, service eller 
omsorg.

Efter avslutad utbildning kan du få arbete inom 
äldreomsorg, förskola, fritidshem, handel eller 
fritid och friskvård(t.ex. på badhus och gym)



Länk till vår hemsida

https://www.allebergsgymnasiet.se/halsa-vard-
och-omsorgsprogrammet/

https://www.allebergsgymnasiet.se/halsa-vard-och-omsorgsprogrammet/


Här kan du se en film från 
skolverket om vårt program

https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnas
ieskolan/om-
gymnasiesarskolan/gymnasiesarskolans-
program/programmet-for-halsa-vard-och-
omsorg

https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasiesarskolan/gymnasiesarskolans-program/programmet-for-halsa-vard-och-omsorg


Kurser 

På vårt program läser vi alla 

gymnasiesärskolegemensamma ämnen såsom

• svenska 

• matematik 

• engelska

• idrott

• historia

• samhällskunskap 

• religion 

• naturkunskap och estetisk verksamhet.



Programgemensamma ämnen

Hos oss läser du även

• Hälsa 1 och 2

• Människan

• Service och bemötande

• Vård och omsorg 1



Programfördjupning(skolans val)

• På vår skola har vi valt följande 
programfördjupning

• Barnet i förskolan

• Friluftsliv

• Hem och konsumentkunskap 1

• Idrott och hälsa 2

• Digital kompetens



APL
I utbildningen ingår 22 veckors 
APL(arbetsplatsförlagt lärande),som 
kan göras inom exempelvis förskola, 
äldreomsorg eller handel.



Inför APL 

Inför APL tränar vi på olika moment i 
metodrummet.

Vi samarbetar även med vård och 
omsorgsprogrammet och barn och 
fritidsprogrammet på vår skola.



Exempel på APL platser

• Äldreboende eller hemtjänst

• Barnomsorg tex förskola eller 
fritidshem

• Du kan också få möjlighet att göra APL 
i en affär, restaurang eller café

Om du bor i en annan kommun har vi 
även möjlighet att ordna praktikplats i din 
hemkommun.



Under ditt sista år har vi en längre 
sammanhängande APL period där du får 
praktisera de kunskaper du fått under 
dina fyra år på gymnasiet.

Gymnasiesärskolearbete



Välkommen till vår härliga gemenskap

Mål med utbildningen

Efter genomförd utbildning finns goda 
möjligheter att få arbete inom något 
serviceyrke.


