Glemmen videregående skole
HO – helse og oppvekst

HELSE OG OPPVEKST

# Karrieremuligheter
# Givende arbeid
med mennesker
# Variert
# Praksis hvert år
skolehverdag # Utplassering
i bedrift
# Godt klassemiljø

HO – for deg som liker
a jobbe med mennesker

HO gir mange valg som
ettertraktet arbeidskraft

Drømmer du om å jobbe med barn i en

Helse- og oppvekstfag er et godt utgangspunkt

barnehage, skole eller på en ungdomsklubb,

for mange yrker, enten du vil bli fagarbeider,

eller kanskje med eldre på et eldresenter eller

sykepleier, lærer, politi, vernepleier, sosionom

sykehjem? Ønsker du et yrke der du kan bety

eller det du måtte drømme om. Studiet er nyttig

noe for mennesker i forskjellige livsfaser?

i alle yrker hvor du møter mennesker.

o

Da er helse- og oppvekstfag for deg!
Mulighetene for læreplass er svært gode. Det er,
og vil bli, stor mangel på fagarbeidere innenfor
helse- og oppvekstsektoren – Vi trenger deg!
HO passer for deg som ønsker et trygt, sosialt
yrke med gode muligheter for å få jobb, både i
og utenfor Norge.

Muligheter etter HO
• Spennende og varierte yrkesmuligheter,
både i og utenfor Norge
• Helsefagarbeider, ambulansearbeider, portør,
aktivitør, barne- og ungdomsarbeider,
apotektekniker, helsesekretær, tann-

På helse- og oppvekstfag får du en
spennende og lærerik skolehverdag, med
en god blanding av teori og praksis. Du får
muligheten til å være i praksis innenfor flere
fagområder, som barnehage, SFO og på syke-

helsesekretær, fotterapaut, hudpleier eller
ortopeditekniker
• Fagbrev eller Vg3 påbygging til generell
studiekompetanse
• Du vil bli ettertraktet på jobbmarkedet

hjem. Da blir det lettere å forstå fagstoffet
dere jobber med på skolen og du vil oppleve
Helse- og
oppvekstfag

skoledagen som mer spennende og relevant.
Når du er ferdig med HO sitter du igjen med
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som du
har god bruk for uansett hvilket yrke du velger.
I VG2 kan det nettopp bli deg som kan få to
ukers praksis i barnehage eller sykehjem via

Helsearbeiderfag

HO

Barne- og
ungdomsGlemmen vgs arbeiderfag

Fagbrev /
Vg3 Påbygg

utveksling til Madrid, Leipzig eller Hradec
Kralove (Tsjekkia). Her er det bare å søke,

HO er starten på din karriere innenfor en av

alle utgifter dekkes av Erasmus+.

de mange omsorgsyrkene – du velger din vei!

