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Välkommen till 
Arlanda gymnasiet

På Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade 
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket 

får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du 
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över 
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill! 

Studieförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera studieförberedande program med olika inriktningar, med 
fokus är på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De studieför-
beredande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom att 
du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.   

Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken 
du som elev får värdefulla kontakter inför ditt fram tida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram 
finns självklart möjlighet att läsa till grundläggande 
högskole behörighet. Utöver det finns på flera av våra 
yrkes program möjlighet att erhålla ett branschgodkänt 
certifikat inom ett specialområde, vilket ökar dina  
möjligheter till jobb efter gymnasiet.

Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan 
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de fören-
ingar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen 
och FN-föreningen.  

Certifierad FNskola
Arlandagymnasiet är en certifie-
rad FN-skola. Det innebär att vi 
har åtagit oss att upprätthålla 

den värdegrund 
och de idéer om 
mänskliga rättigheter 
och solidaritet med 
världens alla länd er 
som FN står för. 

Alla Instagram-foton har tagits av skolans elever och personal.

FN-skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud 
av unika utbild nings vägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb 
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare. 



och hälsa, akutsjukvård, äldre-
omsorg med mera och du får 
lära dig att bemöta människor 
på ett professionellt sätt. För 
oss på vård- och omsorgspro-
grammet är också viktigt att 
framhålla alla människors lika 
värde. 

Under alla tre åren genomförs 
övningar och studiebesök som 
befäster de kunskaper som du 
fått i klassrummet: brandöv-
ning, besök på sjukhus, besök 
hos olika vårdenheter i och 
utanför kommunen, rollspel och 
simuleringar. 

Utbildning på Arlandagym-
nasiets Vård- och omsorgs-

program gör dig attraktiv på 
en arbetsmarknad där det finns 
gott om jobb för underskö-
terskor, både i Sverige och 
utomlands.

Utbildningen 
På vård- och omsorgsprogrammet 
får du kunskap om friskvård 

Vill du ha ett givande och 
ansvarsfullt yrke? Vill du 
arbeta med människor och 
deras hälsa? Vill du ha goda 
möjlig heter till anställning 
direkt efter gymnasiet? Då 
är vård- och omsorgsutbild-
ningen helt rätt för dig. 

Ta dig  
dit du vill

Yrkesexamen
& högskole
behörighet
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En bra gemenskap på programmet lägger grunden för lyckade resultat.
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Årskurs 1
I årskurs ett får du lära dig grunderna 
inom vård och omsorg samt medicin. 
Du får kunskap om hur kroppen 
fungerar utifrån ett hälsoperspektiv 
och om de etiska frågorna som finns 
kopplade till arbete inom vården. 
Du får göra en första period av 
arbetsförlagd lärande, APL,  inom 
äldreomsorgen.

Årskurs 2
I årskurs två arbetar du vidare med 
fortsättningskurser inom medicin 

samt vård och omsorg. Du tränas i 
ett aktivt kunskapssökande i och 
med att nya rön och upptäckter 
gör att vårdsektorn ständigt 
förnyas. Teori varvas med prak-
tiska övningar. Din APL under 

andra året ger dig fördjupad 
kunskap inom social omsorg och 

äldreomsorg.

Årskurs 3
I år tre får du studera vidare inom 
den fördjupningen du har valt. Detta 
moment i utbildningen förbereder 
dig inför sista perioden på en arbets-
plats kopplad till din fördjupning. 
Tack vare kontakterna du får under 
praktiken finns det goda förutsätt-
ningar att få arbete – både på somrar-
na och efter gymnasiet. 

Under det sista året får du tillfälle 
att fördjupa dig i ett av dig valt 
område när du i ett gymnasiearbete 
ska visa att du behärskar ett centralt 
moment inom undersköterskeyrket.

Från nybörjare 
till proffs genom 

tre roliga år



Foto: Kari Kohvakka

Foto: Kari Kohvakka

Foto: Kari Kohvakka

Vård och omsorg  
programplan

Gymnasiegemensamma 600
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

Gymnasiearbete 100 100

Programgemensamma 1100
Hälsopedagogik 100 100
Medicin 1 150
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik 1 100
Svenska 2 100
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150

Programfördjupning 500

Individuellt val 200

Ansökningskod: VOARN

år 1
Grunderna  

inom vård och omsorg. 

år 2
Fortsättningskurser  

inom medicin  
och praktik.

år 3
Fördjupning av  
kunskaper inom  
gymnasiearbetet



Plugga eller jobba

efter gymnasiet…

skor blir allt mer specialiserade 
och att de får allt större ansvar. 
Det talas allt oftare om en 
undersköterske legitimation! Tack 
vare detta samt brist på utbildad 
arbetskraft är prognosen att 
lönenivåerna kommer att stiga 
mer än jämförbara yrken samt 
att det kommer finna mycket 
gott om jobb.

Utbildningen på vård- och 
omsorgsprogrammet har sin 
utgångspunkt i kunskapen om 
medicin och omvårdnad. Du 

Efter studenten på Arlanda gymnasiets vård- och  
omsorgsprogram med inriktning mot akutsjukvård  
och äldreomsorg står många dörrar öppna. Din grund- 
läggande högskolebehörighet du läst in behövs om 
du väljer att söka dig vidare med studier i Sverige eller 
kanske utomlands. 
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får en gedigen kunskap inom 
området akutsjukvård samt 
äldreomsorg, vilket gör att du är 
rätt rustad för ett arbete inom 
många olika områden som rör 
branschen. Du få teoretiska kun-
skaper hur du ska ta dig an olika 
patientgrupper med olika behov 
och problem. Du får lära dig att 
bemöta dem på ett professionellt 
sätt, vilket gör att du har rätt 
kompetens för vad du än väljer 
att göra efter dina studier på 
Arlandagymnasiet. 

Plugga vidare?
Väljer du att studera vidare efter 
studenten finns många olika 
vägar att gå. Din grundläggande 
högskolebehörighet gör det 
enkelt att gå vidare med studier 
och du kan välja bland många 
olika alternativ. 

Arbetsmarknaden för vård-
personal ser mycket bra ut 

och du kan direkt efter skolan 
söka jobb inom privat eller 
offentlig sektor med omsorg, 
äldreomsorg eller akutsjukvård. 
Vanliga första arbeten efter 
skolan är som undersköterska, 
vårdare inom psykiatrin eller 
som personlig assistent. 

Goda chanser till anställning 
Trenden inom vården är att både 
sjuksköterskor och undersköter-



Julia Augustsson – studerar  
till sjuksköterska! 

Julia som tidigare läste omvårdnads-
programmet på Arlandagymnasiet 

har efter avslutad utbildning och ett 
år i arbetslivet valt att studera vidare 
till sjuksköterska. Varje dag tar hon 
nu tåget till Karolinska i Huddinge 
där skolan ligger. 

– Att börja plugga till sjuksyster 
är bara roligt, säger Julia. Det var 
ett naturligt beslut och det finns så 
många möjligheter efter jag är klar.

Arbetsmarknaden ser verkligen ljus 
ut för de som väljer att arbeta inom 
vårdsektorn. Genom kontakter med 

en gammal klasskamrat har nu Julia fått ett extrajobb som på en 
vårdcentral i Stockholm.

Möjligheterna är många och du kan 
direkt efter gymnasiet arbeta som 
undersköterska eller göra som Julia 
och plugga vidare till sjuksyster och bli 
barnmorska eller ambulanssjukvårdare. 
Det finns även stora möjligheter att få 
komma ut och se välden inom yrket.

Från skoltiden minns Julia den 
positiva känslan som fanns i lokalerna 
på omvårdnadsprogrammet. Det är 
alltid nära till att fråga en lärare 
eller en annan elev om det 
är något du undrar över. I 
de lokaler för respektive 
program som vi på skolan 
kallar för hemvist finns på 
omvårdnadsprogrammets 
lärarrum, soffgrupp med 
tv och ett litet kök. I våra 
lokaler arbetar alla tillsam-
mans för varandra. 

– Det är en bra gemen-
skap på programmet 
mellan alla. Lätt att få tag 
i någon om man har en 
fråga inför ett prov eller 
så. Och det är inte alltid 
viktigast att svaret är 
rätt utan att man visar 
på att man fått med sig 
rätt kunskaper för att 
kunna lösa en uppgift, 
säger Julia. 

Plugga eller jobba

efter gymnasiet…

Vanligt är att studera vidare 
till sjuksköterska men det finns 
många möjligheter. Dina studier 
inom medicin, psykiatri och 
psykologi gör att du har en bred 
och bra grund att stå på under 
dina vidare studier, kanske till 
tandhygienist, barnmorska eller 
kanske även läkare?  

Erfarenheter du har med dig 
från dina praktikplatser i kombi-
nation med de kunskaper du 
förvärvar genom individuella val 
under din tid på Arlandagymna-
siets vård och omsorgsprogram 
gör att du kommer vara väl 
rust ad för ett långt och spänn-
ande yrkesliv.

Efter gymnasiet  
Undersköterska inom

Akutsjukvård 
Psykiatri 
Vårdcentral 
Provtagningscentral  
Äldreomsorg 
Personlig assistent 
Funktionshinderområdet

Plugga vidare till

Sjuksköterska 
Barnmorska 
Ambulanssköterska 
Psykiatrisjuksköterska 
Sjukgymnast 
Arbetsterapeut 
Farmaceut/receptarie 
Dietist



Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Vård och omsorgsprogrammet 
(VO-ARN)

Ansök på:
www.gyantagningen.se 

Sökväg VOARN
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www.arlandagymnasiet.se
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