VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

För dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, äldreomsorg och med personer som har
funktionsnedsättning. Programmet ger möjlighet till specialisering genom programutgångar.
På Strömkullegymnasiet finns tre programutgångar att välja på; äldreomsorg, hälso- och sjukvård eller funktionshinderområdet. Vi är certifierade enligt vård och omsorgscolleges kriterier, vilket är en kvalitetssäkring av utbildningar inom vård och omsorg. Det innebär att eleverna kan få diplom efter fullföljd utbildning.
Diplomet är en kvalitetsstämpel som visar att eleven fått en god utbildning med hög kvalitet anpassad efter
verksamhetens behov.
Bengtsfors kommun har sommarjobbsgaranti för elever på vård-/omsorgsprogrammet, samt en jobbgaranti för arbete
inom vård och omsorg efter slutförda studier. Jobbgarantierna gäller elever som bor i Bengtsfors kommun.

PROGRAMPLAN

Gymnasie
gemensamma
ämnen

600 p

Program
gemensamma
ämnen

+

1100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN
Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN

Programfördjupning

+

500 p

Gymnasiearbete

Individuellt val

+

200 p

+

100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 500 P

Äldres hälsa och livskvalitet

200

Vård och omsorg vid
demenssjukdom

100

Medicin 2

100

Vårdpedagogik och
handledning

100

Programutgång hälsooch sjukvård

Hälsopedagogik

100

Medicin 1

150

Akutsjukvård

200

Etik och människans
livsvillkor
Psykiatri 1

100

Palliativ vård

100

100

Medicin 2

100

Psykologi 1

50

100

Samhällskunskap 1a2

50

Vårdpedagogik och
handledning

Specialpedagogik 1

100

Svenska 2

100

Vård-/omsorgsarbete 1

200

Vård-/omsorgsarbete 2

150

2500 p

INDIVIDUELLT VAL
Programutgång
funktionshinderområdet

Programutgång
äldreomsorg

=

Specialpedagogik 2

100

Socialpedagogik

100

Friskvård och hälsa

100

Medicin 2

100

Vårdpedagogik och
handledning

100

Kurser för grundläggande
behörighet
Engelska 6

100

Svenska 3

100

Digitalt skapande

100

Engelska 7 Cambridge

100

Ensemble 1

100

Formgivning 1 Keramik

100

Fotografisk bild 1

100

Moderna språk

100

Idrott och hälsa 2

100

Kinesiska (Mandarin)

100

Kör

100

Litteratur

100

Medieproduktion

100

Psykologi 2 a

50

Tillämpad programmering

100

Matematik 2 a

100

Geografi 1

100

Jakt och viltvård 1

100

Exempel på yrken du kan jobba med direkt efter utbildningen...
Undersköterska, personlig assistent

Exempel på yrken du kan plugga vidare till...

Sjuksköterska, barnmorska, ambulanssjukvårdare, fysioterapeut.

På Strömkullegymnasiet är vi beredda att följa dig
på din resa och göra vårt yttersta för att du ska bli
ditt bästa jag. För oss är det viktigt att du trivs och
känner dig inspirerad genom hela utbildningen. Vi
erbjuder ett varierat programutbud, både för dig
som vill ha högskolebehörighet inför vidare studier
och för dig som tänker dig en yrkesutbildning.

PS

Visste du att våra skoldagar startar kl. 09.10. så det
funkar bra att ta sig hit med buss från Säffle, Åmål, Ed,
Årjäng och Mellerud utan att gå upp jättetidigt.
Mot
Årjäng

Strömkullegymnasiet ligger i Bengtsfors centrum
med moderna, fräscha och ändamålsenliga lokaler
vid Dalslands kanal. Som elev följer du en individuell
studieplan. Den innehåller bland annat de val av kurser
eller ämnesområden du har gjort. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och ett fantastiskt gäng lärare
som kommer att göra sitt yttersta för att du ska få en bra
utbildning hos oss! Vi ska se till att du blir ditt bästa jag!

KOM OCH KOLLA

Du som ska göra ditt gymnasieval är välkommen att
skugga under en dag och deltar i undervisningen Du får
en personlig guide och möjlighet att räta ut frågetecknen du har inför ditt gymnasieval. Kontakta vår vägledare Dennis Wessman så hjälper han dig,
dennis.wessman@bengtsfors.se eller 0531-526318.

Mot Åmål,
Säffle

Mot Ed

MUSIKSPÅR

Vill du utöva och utveckla dina musikaliska färdigheter
finns möjlighet att söka till vårt musikspår. Musikspåret
innebär att du använder dina 200 poäng individuella
val redan från årskurs ett, i övrigt följer du ordinarie
programplan. Det finns ett begränsat antal platser, urval
sker genom färdighetstest.

KONTAKTA OSS

Tingshustorget 5, 66631 Bengtsfors, 0531-526300,
stromkullegymnasiet@bengtsfors.se
www.stromkullegymnasiet.se
Vi finns även på facebook och Instagram.

Mot
Mellerud

