
Vill du vara med och säkra välfärden? Är du intresserad av 
människors hälsa och hur kropp och tankar fungerar?  
Är du en person som är bra på att bemöta människor och att 
förmedla trygghet? Då är Vård- och Omsorgsprogrammet 
något för dig!

Vård- & Omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig möjligheten 
att direkt börja jobba som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, 
boendestödjare, behandlingsassistent eller personlig assistent. Det finns 
mycket goda chanser till jobb! Om du vill läsa till sjuksköterska eller läkare, 
kan du lägga till kurser för särskild behörighet.

Det här programmet vänder sig till dig som vill ha ett yrke som verkligen 
gör skillnad för människor. Här får du läsa om hur kroppen fungerar,  
hälsa och sjukdomar, vård och omsorg, om funktionsnedsättningar och 
psykologi. Du varvar teori och praktik så att det du lär dig i skolan omsätts 
i arbete ute på arbetsplatser. Du tränar bland annat på att ge vård och 
omvårdnad, hantera medicinsk utrustning och att bemöta patienter och 
brukare på bästa sätt.  
Tillsammans med dina gymnasiegemensamma ämnen och dina individuel-
la val läser du medicin, psykiatri, vård och omsorg, psykologi,  
specialpedagogik och akutsjukvård. Du kan även välja till kurser så att du 
får grundläggande behörighet att söka vidare till högskolan. Många av  
våra elever läser vidare till exempelvis arbetsterapeut, lärare, polis,  
sjuksköterska, sjukgymnast och socionom.

Därför ska du läsa Vård & Omsorg på just  
Thomasgymnasiet 
Vi tar vara på din kreativitet och omtanke för människor. 
Vi följer teknikutvecklingen och vi utvecklar din 
nyfikenhet. Och vill du, kan du lära dig att driva ett 
eget företag inom vård och omsorg – omtankens
entreprenörskap.

www.thomasgymnasiet.se
facebook/thomasgymnasiet
@thomasgymnasiet

VARD & OMSORG MAKE IT HUMAN!
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Thomasgymnasiet  
– en skola för alla!
Thomasgymnasiet erbjuder 
både yrkes- och högskoleför-
beredande program. Vi rekom-
menderar alla våra yrkespro-
gramelever att välja kurser som 
ger grundläggande högskolebe-
hörighet inom ramen för deras 
individuella val.

Oavsett vilket program du 
väljer, kan du sätta guldkant på 
dina studier genom att välja en 
av våra tre akademier: Idrotts- 
akademin, Musikakademin eller 
Digitala Medieakademin.

Du som inte har behörighet 
till något nationellt gymnasie-
program, kan gå något av våra 
introduktionsprogram. Du som 
behöver extra stöd kan gå till 
Mattestugan eller Carpe Diem.

Nu har vi också programråd/ 
advisory boards på alla våra 
program, rådgivare från  
näringslivet som arbetar med 
programmens långsiktiga  
utveckling utifrån arbetsmark-
nadens behov.

Välkommen att söka hit,  
du också!


