
- I Hagfors är det möjligt!

Vård- och omsorgscollege Hagfors är en  
samverkan mellan Älvstrandsgymnasiet och  
vård- och omsorgsverksamheten i Hagfors & 
Munkfors samt Landstinget i Värmland.

Vård- och omsorgscollege innebär en kval-
itets-märkning av vård- och omsorgsprogrammet.

4 BRA SAKER MED EN 
UTBILDNING 
SOM INGÅR I COLLEGE 

1. Efter avslutad, godkänd utbildning 
har du goda chanser att få arbete 

2. Du garanteras bra APL-platser 
med utbildade handledare 

3. Du får möjlighet till sommararbete 
under utbildningen 

4. Utbildningarna utformas  
tillsammans med kommuner och 
landsting, vilket innebär att du blir 
mer attraktiv på arbetsmarknaden. 
Arbetsgivarna får den kompetens 
de önskar

Pernilla Haglund, 
ordförande VOC 
Hagfors/Munkfors
- Inför sommaren 2017 tog 
Hagfors kommun beslutet 
att både erbjuda fast jobb 
till alla vikarier som job-
bat länge och visstidsan-
ställ-ning fram till nyår för 
alla vård- och omsorgsstu-
denter med godkända 
betyg.

Det här är ett bra sätt att 
säkra vår kompetensförsörj-
ning, behovet av duktiga 
medarbetare finns alltid.

Utbildningen ska ha en hög kvalitet 
både i skolan och i det arbetsplatsför-
lagda lärandet (APL), och bland annat 
garantera utbildade handledare i den 
arbetsplatsförlagda utbildningen. 

Kontakten med arbetslivet innebär att 
utbildningen är anpassad efter abets-
livets krav.



Många fördelar med Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning för 
arbete inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet ingår i 
Vård- och omsorgscollege Värmland.

I utbildningen, där vi jobbar både teoretiskt 
och praktiskt, ingår 22 veckors APL  
(Arbetsplatsförlagt lärande).

VÅRD- OCH OMSORGS-
PROGRAMMET

Du får fria arbetskläder under utbildningen 
och bidrag till körkort.

Genom aktiva val kan du göra dig behörig för 
att läsa vidare på universitet och högskola.

Möjligheterna att få jobb direkt efter 
studenten är stora, och många av våra elever 
får jobba extra redan under studietiden.

Eleverna på bilden: Joakim Wennerström, Khodadad Afzali, Golamsakhi Nuri,  
Paulina Lind, Linnéa Knudsen, Lisa Johansson, Nejat Mussa, Elin Wiberg och Kediga Ibrahim

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS


