Helse- og oppvekstfag

Rud vg.skole
Besøksadresse:
Hauger skolevei 15

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Da kan du velge Vg1 helse- og
oppvekstfag!

P.b. 34 1309 Rud
Tel: 67 17 63 00
post@rud.vgs.no
www.rud.vgs.no

Har du lyst til å jobbe med mennesker: barn, voksne og eldre, eller med funksjonshemmede friske eller syke? Da kan du søke Vg1 Helse- og oppvekstfag på Rud
videre-gående skole. Undervisningen foregår både som praksis i kommunen og på
skolen.

Vil du bli….

Vi legger vekt på å skape et spennende, godt og trygt læringsmiljø der du som elev
trekkes aktivt med i planlegging og gjennomføring av undervisningen.
 Etter Vg2 helsefagarbeider kan du få lærlingeplass i Kommunehelsetjenesten
som også samarbeider med Spesialisthelsetjenesten.
 Etter Vg3 hudpleie kan du jobbe i en bransje som er i stor utvikling. F.eks.
hudpleieteknikker, SPA-sentre og apotek
Vg2 helsefagarbeider eller hudpleier i York i England
Etter Vg1 kan du ta din Vg2 utdanning som helsefagarbeider eller hudpleier på
York College i England, uten å tape tid.

Tilrettelagt videregående opplæring – Store grupper
Innen utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag tilbyr skolen også tilrettelagt
opp-læring for elever som har behov for undervisning i form av bedre tid til tettere
oppfølging. Elevene vil ha deler av sin undervisning som praksisplasser i
næringslivet.
Dette tilbudet kan også brukes som et forberedende år før det søkes plass i
ordinær klasse.

Vi ønsker deg velkommen som elev på Rud

Ambulansearbeider
Apotektekniker
Barne- og
ungdomsarbeider
Fotterapeut
Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hudpleier
Ortopedtekniker
Portør
Tannhelsekretær

Vg1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Fellesfag:

Fellesfag:
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Naturfag:
Kroppsøving:

2 uketimer
3 uketimer
3 uketimer
2 uketimer
2 uketimer

Felles programfag:
17 uketimer




Vg2 HUDPLEIER

Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og
samhandling
Yrkesutøvelse

Prosjekt til fordypning:
6 uketimer

Norsk:
Samfunnsfag:
Engelsk:
Kroppsøving:

Vg2 HELSEARBEIDERFAG

Fellesfag:
2 uketimer
3 uketimer
2 uketimer
2 uketimer

Felles programfag:
17 uketimer


Helsefremmende
arbeid
 Kommunikasjon og
samhandling
 Yrkesutøvelse
Prosjekt til fordypning:
9 uketimer

Vg3 HUDPLEIER

Norsk:
Samfunnsfag:
Engelsk:
Kroppsøving:

2 uketimer
3 uketimer
3 uketimer
2 uketimer

Felles programfag:
17 uketimer


Helsefremmende
arbeid
 Kommunikasjon og
samhandling
 Yrkesutøvelse
Prosjekt til fordypning:
9 uketimer

Vg2 HELSEARBEIDERFAG



2 års læretid
Påbyggingsår for å få
studiekompetanse

Helsefremmende arbeid
Kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte, førstehjelp og
litt om kroppens oppbygging.
Kommunikasjon og samhandling
Møtet mellom mennesker uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå.
Yrkesutøving
Hvordan helse- og sosialtjenestene er bygd opp, de ulike yrkene og verdien av tverrfaglig samarbeid.
Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.
Rud videregående skole tilbyr i dag:
Vg1Helse- og oppvekstfag Hudpleier: Vg2 og Vg3 Helsefagarbeider: Vg2 Studieforberedende
utdanningsprogram med helsearbeiderfag. Se egen brosjyre.
Skolen tilbyr også voksenopplæring innenfor helse- og oppvekstfagene.

