
 
 

Yrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet  

Vårdbiträde  

Behörighet  

Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att 

vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det 

finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas 

emot till yrkesintroduktion. Utbildningen står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas 

språkintroduktion. 

Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion. 

Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till 

elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.  

Syftet  

Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det 

möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett 

yrkesprogram.  

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda 

elevens syfte med yrkesintroduktion klart framgår av den individuella studieplanen.  

Arbetslivets behov  

Arbetslivet har inom denna sektor framförallt stort behov av utbildade undersköterskor inom 

kommun, region och andra huvudmän. För att få tillsvidareanställning som undersköterska i 

Uppsala kommun är det krav på examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller att man 

fullt ut klarat vuxenutbildningens undersköterskeutbildning. Efter avslutad utbildning på 

Yrkesintroduktion kan eleven därför behöva studera vidare inom vuxenutbildningen. Vidare 

behövs goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. För 

tillsvidareanställning som undersköterska i Uppsala kommun behövs därför godkänt i svenska 

1 eller svenska som andra språk 1.  

Svenska språket och modersmål  

Inom vården är det viktigt med kommunikation och språket är det främsta arbetsredskapet. 

För att eleverna ska utvecklas språkligt ingår därför svenska 1 eller svenska som andra språk 1 

i utbildningen. För att stärka elevernas språkkunskaper ytterligare arbetar skolan 

språkstärkande i samtliga kurser och extra fokus läggs på vårdsvenska.  

Elever som är i behov av studiehandledning på modersmål erbjuds detta.  

Elever som så önskar erbjuds att läsa modersmål. 



 
 

Utbildningens inriktning  

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella yrkespaket för introduktionsprogram och är 

inriktat mot Vård- och omsorgsprogrammets yrkespaket Vårdbiträde.  

Struktur och upplägg  

Yrkesintroduktion utformas för en grupp elever.  

I början på utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. 

Då fastställs elevens individuella studieplan. Den beskriver bland annat elevens mål med sin 

utbildning samt vilka grundskoleämnen och gymnasiekurser som ska ingå i utbildningen. 

Efter en månad äger ett uppföljande utvecklingssamtal rum. Vid detta samtal revideras 

elevens individuella studieplan vid behov. Varje påföljande månad därefter har eleven ett 

möte med sin mentor för att tala om studieplanen. Vid varje samtal ägnas särskild 

uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning.  

Elever som läser programmet går i en klass tillsammans med andra elever som läser 

Yrkesintroduktion med samma inriktning.   

Innehåll  

Grundskoleämnen: 

Svenska eller svenska som andraspråk 

Engelska 

Matematik 

Gymnasiekurser: 

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100p 

Matematik 1a   100p 

Engelska 5    100p 

Hälsopedagogik    100p 

Medicin 1    150p 

Etik och människors livsvillkor  100p 

Psykiatri 1    100p 

Psykologi 1    100p 

Specialpedagogik 1   100p 

Vård- och omsorgsarbete 1   200p 

Eleverna genomför en veckas praktik för att prova på yrket i början av utbildningen. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet (APL) omfattas därefter om fem veckors APL.   

Utbildningen erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling: 

Fokus på språkutveckling i samtliga ämnen och kurser. Speciellt språkträning i vårdrelaterade 

situationer.  



 
 

Uppföljning av elevens utbildning  

Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning genom att 

kontinuerligt stämma av elevens kunskapsnivå och inlärningshastighet för eventuell övergång 

till det nationella programmet under yrkesintroduktionens gång.  

Platsen för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Lundellska skolan samt till en eller flera arbetsplatser vid APL. 


