
För dig som vill  
arbeta med att hjälpa 
människor.



VÅRD-OCH OMSORGSPROGRAMMET PÅ
MIMERS HUS GYMNASIUM
Det här är programmet för dig som vill arbeta med hela 
människan från friskvård till sjukvård och tycker att 
beteendevetenskap det vill säga hur vi människor är 
och hur vi beter oss i olika situationer och miljöer är 
spännande. Vi ger dig kunskap om hur vi ser ut 
anatomiskt och fysiologiskt och hur vi fungerar  
tillsammans med andra. Programmet ger dig större 
självkännedom.

FRAMTID
Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta:

 ■ på sjukhus, t ex på vårdavdelning,  
akutmottagning, IVA eller röntgen

 ■ på vårdcentraler
 ■ inom ambulanssjukvård
 ■ inom psykiatrin
 ■ inom hemtjänst
 ■ inom verksamheter för personer med 
funktionsnedsättningar eller fuktionsvariationer

 ■ på äldreboenden

Du kan få högskolebehörighet för vidare studier, 
exempelvis till:

 ■ sjuksköterska
 ■ polis
 ■ socionom
 ■ brandman
 ■ psykolog
 ■ lärare
 ■ fysioterapeut
 ■ arbetsterapeut
 ■ logoped
 ■ tandsköterska

Drömmer du om att göra skillnad? Kanske som sjuksköterska, 
brandman eller polis? Då kan vård- och omsorgsprogrammet  
vara rätt för dig. Du har mycket goda möjlighetet att få jobb 
efter utbildningen.



Gymnasiegemensamma ämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100 100
Engelska 6 * 100 100
Historia 1a1 50 50
Idrott och hälsa 1 100 40 40 20
Matematik 1 100 100
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Svenska 1/Svenska som 
andraspråk 1 100 100

Svenska 2/Svenska som 
andraspråk 2 * 100 100

Summa 800 390 340 70
Programgemensamma 
karaktärsämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Anatomi och fysiologi 1 50 50
Anatomi och fysiologi 2 50 50
Funktionsnedsättning 1 100 100
Funktionsnedsättning 2 100 100
Gerontologi och geriatrik 100 100
Hälsa- och sjukvård 1 100 100
Hälsa- och sjukvård 2 100 100
Omvårdnad 1 100 100
Omvårdnad 2 100 100
Psykiatri 1 100 100
Psykiatri 2 100 100
Psykologi 50 50
Samhällskunskap 1a2 50 50
Svenska 2/SVA 2 100 100
Social omsorg 1 100 100
Social omsorg 2 100 100
Summa 1400 450 550 400
Programfördjupning 200 200
Individuellt val 200 100 100
Gymnasiearbete 100 100
Total poängsumma 2700 840 990 870

Programfördjupning 200p.  Två kurser väljs
Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Komplementärmedicin 100 100
Svenska 3/SVA 3 100 100
Internationellt arbete 100 100
Summa 200 200

POÄNGPLAN – 23/24

VILL DU VETA MER? 
Sara Holm, rektor, telefon: 0303-23 83 31, 0702-58 77 31 
e-post: sara.holm@skola.kungalv.se

Du kommer att få 16 veckors praktik, arbetsplatsförlagt lärande 
under din utbildning (APL). 

Visste du att:
Kurserna naturkunskap 1a1 tillsammans med anatomi och 
fysiologi 1 och 2, omvårdnad 1 och 2 samt hälso-och sjukvård 1 
ger behörighet motsvarande naturkunskap 2 som är ett krav för 
att läsa sjuksköterskeutbildningen. 

* Från och med 2023 gäller nya bestämmelser som ska 
göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå 
grundläggande behörighet till högskolan. De nya 
bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever  
som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

De kurser som krävs för grundläggande behörighet 
kommer att ingå i programstrukturen på samtliga 
yrkesprogram, vilket innebär att yrkesprogrammens 
omfattning utökas. 

För Vård- och omsorgsprogrammet innebär bestämmelsen 
att den gymnasiegemensamma delen utökas med 200 
poäng genom kurserna engelska 6 och svenska 2/svenska 
som andraspråk 2. Total poängsumma blir 2700 poäng 
istället för tidigare 2500 poäng.

Eleverna på yrkesprogram har möjlighet att välja bort 
grundläggande behörighet.

Källa: Skolverket.se



Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.
Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se 
www.mimershus.se        @Mimershus        @mimershusgymnasium

Som elev hos oss får du lära dig att tänka och arbeta självständigt men också att 
samarbeta i grupp. Du får ta del av nya perspektiv och skaffa dig den kunskap du 
behöver för att att skapa din egen framtid. Och du får det stöd du behöver för att lyckas. 
Mimers Hus är Kungälvs enda gymnasium och majoriteten av våra elever bor där eller i 
någon av våra grannkommuner. Samtidigt är vi en av regionens största gymnasieskolor, 
med valmöjlighet som ett viktigt ledord. Alltså erbjuder vi våra elever 13 av landets 
18 nationella program och tillgång till de resurser en förstklassig utbildning kräver.  
Vi har kompetent personal och rätt material och utrustning för alla program. Inom 
skolans område hittar du också både Mimers kafé, bibliotek och kulturlabb. 

Men skolans storlek innebär inte att du blir anonym i mängden. Trygghet och gemen-
skap är ledord vi arbetar med varje dag. Hos oss blir du sedd som individ och stöttad 
utifrån dina egna unika förutsättningar, samtidigt som du blir del av en trygg helhet. 
Tillsammans är vi Mimers Hus gymnasium. Tillsammans bygger vi vår framtid.
Välkommen till oss!

En skola där alla ska lyckas


