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Helse- og 
oppvekstfag 

Et arbeidsliv med stort behov for deg i framtiden!
Om du er omsorgsfull, om du trives med mennesker 
rundt deg, om du er flink til å kommunisere og god 
til å samhandle med andre – da kan Helse- og 
oppvekstfag være utdanningsprogrammet for deg.
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Vg1 Helse- og oppvekstfag   

Om programfagene: 
HELSEFREMMENDE ARBEID
Du lærer om hva som bidrar til å fremme 
fysisk og psykisk helse, om hvordan 
kroppen er bygd opp og hvordan kroppen 
fungerer når vi er friske. Du lærer om 
hvordan du som yrkesutøver kan fremme 
en aktiv og sunn livsstil for mennesker 
som trenger hjelp i hverdagen.

KOMMUNIKASJON OG 
SAMHANDLING
Faget handler om relasjoner og 
samhandling med mennesker i alle 
aldre og livssituasjoner. Du lærer om 
konflikthåndtering gjennom refleksjon 

over egen atferd. Brukermedvirkning og 
service er viktige temaer for å ivareta 
brukernes behov.

YRKESLIV I HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Yrkesetikk handler om å være profesjonell 
i møte med brukere, hvor du lærer om 
etiske retningslinjer, respekt og toleranse.  
I faget er det viktig med kritisk tenkning og 
refleksjon ved bruk av velferdsteknologi. 
Du lærer om hvordan du kan samarbeide 
med andre yrkesgrupper for å kunne gi 
det beste tjenestetilbudet.   

YRKESFAGLIG FORDYPNING
Yrkesfaglig fordypning gjennomføres både 
på skolen og som praksis i bedrift.    

Du som søker Helse- og oppvekstfag bør:

•  være omsorgsfull og trives med mennesker rundt deg
•  være fleksibel og like å jobbe selvstendig
•  være flink til å kommunisere og samhandle med andre
•  vise respekt og ta ansvar
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2-årig 
Ambulansefag

Som ambulansearbeider kan  
nettopp du gjøre en forskjell  
i andre menneskers liv. 

Ambulansearbeideren får opplæring i å 
anvende kjente akuttmedisinske teknikker 
og ferdigheter og til å bruke avansert utstyr. 
2-årig Ambulansefag gir deg generell 
studie  kompetanse, du har både programfag 
og fellesfag fordelt på Vg2 og Vg3.

Du som søker 2-årig 
Ambulansefag bør:

• trives med å hjelpe mennesker som 
trenger medisinsk og psykososial 
hjelp, ofte med liten tid

• ha forståelse og innlevelse for 
pasienters og pårørendes behov, 
uavhengig av samfunnslag og 
kulturell bakgrunn

• være sterk både fysisk og psykisk, 
empatisk, handlekraftig og 
omsorgsfull

Om programfagene: 
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING
Kommunikasjon og samhandling 
med pasienter, pårørende og 
kolleger fra ulike kulturer krever gode 
samarbeidsferdigheter. Du lærer 
om hvordan håndtere situasjoner 
med døende og døde pasienter, 
om kommunikasjonssystemer i 
ambulansetjenesten. Konflikthåndtering 
og stressmestring og hvordan en kan 
ivareta egen og andres mentale helse 
inngår i faget. Empati og profesjonell 
omsorg er viktige ferdigheter.

AMBULANSEMEDISIN
Observasjon av tegn og symptomer 
ved skader, somatiske eller psykiske 
sykdomstilstander er viktig. Du lærer 
hvordan du systematisk skal undersøke en 
pasient, utføre tiltak, overvåke og behandle 
pasienter i alle aldersgrupper. God hygiene 
og smittevern er nødvendig kunnskap 
på lik linje med legemiddelhåndtering, 
virkning og bivirkninger.  

YRKESLIV I AMBULANSEFAGET
Du lærer om hvordan ambulanseoppdrag 
utføres på en sikker, effektiv og 
omsorgsfull måte. Faget handler om 
hvordan nødetatene er bygd opp og 
organisert. Du lærer om ambulansebilens 
innretning og utstyr. Du må kunne 
samhandle og kommunisere med andre 
nødetater. Profesjonell yrkesutøvelse for 
ambulansearbeideren og yrkesetikk er en 
viktig del av faget.

Etter Vg3 er du kvalifisert for å søke 
læreplass i ambulansefaget eller 
helsearbeiderfaget. Gjennom skoleårene 
får du også generell studiekompetanse, og 
kan velge å studere videre ved høyskole/ 
universitet.
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Vg2 Barne- og 
ungdomsarbeider

Om programfagene: 
PEDAGOGISK ARBEID  
Betydningen av lek og aktivitet for læring, 
utvikling og sosialiseringsprosesser er 
viktig kunnskap. Observasjon, planlegging, 
dokumentasjon, vurdering og valg av 
pedagogiske metoder er grunnleggende 
i faget. Du lærer om ulike aktiviteter som 
brukes i det pedagogiske arbeidet for å 

fremme motivasjon, glede og mestring 
hos barn og unge. Respekt og toleranse for 
ulike kulturer ligger til grunn for alt arbeid 
med mennesker.

KOMMUNIKASJON OG 
SAMHANDLING
Faget handler om de voksne som 
rollemodell og betydningen av hvordan du 
kommuniserer med barn og unge. Språket 
har betydning for personlighetsutviklingen 
hos barn og unge og du lærer om 
anerkjennende kommunikasjon som 
fremmer trygghet og tillit. Empati, 
respekt og toleranse inngår i faget. 
Programfaget handler også om samarbeid, 
gruppeprosesser og konflikthåndtering.

YRKESLIV I HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Profesjonell yrkesutøver som barne- og 
ungdomsarbeider og profesjonalitet i eget 
arbeid er nødvendig kompetanse. Barn 
og unges digitale dømmekraft er viktige 
temaer i faget, på lik linje med kjønnsroller, 
selvfølelse, mobbing og rasisme. Du 
lærer om hvordan du kan ivareta 
brukermedvirkning og hvordan ulike 
kulturer og livssyn kan være en ressurs i 
det pedagogiske arbeidet. Rettigheter og 
plikter i arbeidslivet er også en del av faget.

Etter Vg2 gjenstår to år som lærling ute i 
bedrift før du går opp til fagprøve og får  
fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  
Du har også mulighet til å ta 
ett år påbygging for å få generell 
studiekompetanse.

Du som søker Barne- og ung-
domsarbeider bør:

• trives med å være sammen med 
barn og unge

• vise respekt, omsorg, ta ansvar og 
ha god observasjonsevne

• ha gode samarbeidsevner, 
være fleksibel og kunne jobbe 
selvstendig, inkluderende og 
positiv og klare å omsette 
teoretiske kunnskaper i praksis

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider  
kvalifiserer deg til å søke læreplass  
som barne- og ungdomsarbeider. 



faget. Du lærer om ulike aktiviteter som
brukes i det pedagogiske arbeidet for å
fremme motivasjon, glede og mestring hos
barn og unge. Respekt og toleranse for 
ulike kulturer ligger til grunn for alt arbeid
med mennesker.

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING
Faget handler om de voksne som 
rollemodell og betydningen av hvordan du 
kommuniserer med barn og unge. Språket 
har betydning for personlighetsutviklingen 
hos barn og unge og du lærer om 
anerkjennende kommunikasjon som 
fremmer trygghet og tillit. Empati, 
respekt og toleranse inngår i faget. 
Programfaget handler også om samarbeid, 
gruppeprosesser og konflikthåndtering.

YRKESLIV I BARNE- OG 
UNGDOMSARBEIDERFAGET
Profesjonell yrkesutøver som barne- og
ungdomsarbeider og profesjonalitet i eget
arbeid er nødvendig kompetanse. Barn og
unges digitale dømmekraft er viktige
temaer i faget, på lik linje med
kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og
rasisme. Du lærer om hvordan du kan
ivareta brukermedvirkning og hvordan
ulike kulturer og livssyn kan være en
ressurs i det pedagogiske arbeidet.
Rettigheter og plikter i arbeidslivet er også
en del av faget.

3-årig løp  
Barne- og ungdomsarbeider 
med generell studiekompetanse

3-årig løp Barne- og ungdomsarbeider 
gir deg generell studiekompetanse, du har 
både programfag og fellesfag fordelt på tre 
år. Etter Vg3 er du kvalifisert til å studere 
videre ved høyskole/universitet.

Dette passer godt for deg om du ønsker 
å studere videre på høyskole spesielt  
innenfor fag som har med mennesker  
å gjøre. Det gir deg både teoretiske og 
praktiske ferdigheter. 

Om programfagene:
PEDAGOGISK ARBEID  
Betydningen av lek og aktivitet for læring,
utvikling og sosialiseringsprosesser er 
viktig kunnskap. Observasjon, planlegging,
dokumentasjon, vurdering og valg av
pedagogiske metoder er grunnleggende i
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Du som søker 3-årig  
løp Barne- og ungdoms-
arbeider bør: 

•  trives med å være sammen med 
barn og unge

• vise respekt, omsorg og ta ansvar 
• ha god observasjonsevne
• ha gode samarbeidsevner, 

være fleksibel og kunne jobbe 
selvstendig, inkluderende og 
positivt og klare å omsette 
teoretiske kunnskaper i praksis 
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Vg2 Helsearbeiderfag

Du som søker 
Vg2 Helsearbeiderfag bør:

•  være interessert i å forebygge sykdom og fremme helse
• være omsorgsfull og trives med mennesker rundt deg
• være fleksibel og like å jobbe selvstendig

Om programfagene: 
HELSEFREMMENDE ARBEID
Du lærer om profesjonell pleie, omsorg 
og aktiviteter som fremmer helse, trivsel 
og livskvalitet. Grunnleggende sykepleie, 
praktiske hygienetiltak og forebygging 
av smitte er viktig kunnskap. Du lærer 
om sammenhengen mellom kroppens 
oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. 
Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av 
belastningslidelser og førstehjelp inngår i 
faget.

KOMMUNIKASJON OG 
SAMHANDLING
Empati, respekt og toleranse 
er grunnleggende verdier for 
helsefagarbeideren. Egen selvfølelse 
og integritet står sentralt. Du lærer 
om ulike kommunikasjonsteknikker 
og konflikthåndtering. Observasjon, 

rapportering og relevant regelverk om 
taushetsplikt og personvern er nødvendig 
kunnskap. Du lærer å jobbe sammen med 
andre yrkesgrupper for å oppnå helhet og 
sammenheng i tilbudet til pasientene og 
brukerne.

YRKESLIV I HELSEARBEIDERFAG
Profesjonell yrkesutøver som helsefag-
arbeider, etikk og profesjonalitet i eget 
arbeid er nødvendig kompetanse. 
Planlegging, gjennomføring, 
dokumentasjon og vurdering av eget 
arbeid inngår i faget. Du lærer om 
helsefagarbeiderens rolle og ansvar i 
samarbeid med andre yrkesgrupper, samt 
om relevant regelverk og yrkesetiske 
retningslinjer. 

YRKESFAGLIG FORDYPNING
Yrkesfaglig fordypning gjennomføres  
både på skolen og som praksis i bedrift.  

Etter Vg2 gjenstår to år som lærling ute 
i bedrift før du går opp til fagprøven og 
får fagbrev som helsefagarbeider eller 
portør. Du har også mulighet til å ta 
ett år med påbygging for å få generell 
studiekompetanse.

Som helsefagarbeider utdanner du deg til 
å arbeide med mennesker i alle aldre; med 
praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i 
ulike institusjoner som sykehus, sykehjem, 
dagsenter, rusmiddelomsorg, hjemme- 
baserte tjenester m.m.
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4-årig dobbeltkompetanseløp 
helsearbeiderfag 
med fagbrev og generell studiekompetanse

Du som søker 4-årig 
dobbeltkompetanseløp bør:

•  like å ha nær kontakt med 
mennesker

• være pliktoppfyllende, pålitelig  
og villig til å ta ansvar

• ha evne til både å samarbeide med 
andre og arbeide selvstendig

• ha evne til å møte mennesker 
med ulik kulturell bakgrunn i ulike 
livssituasjoner

• like å jobbe med skolearbeid

Som helsefagarbeider utdanner du deg  
til å arbeide med mennesker i alle aldre;  
med praktisk pleie-, omsorg- og miljø- 
arbeid i ulike institusjoner som sykehus, 
bo- og servicesenter, dagsenter,  
rusmiddelomsorg, hjemmebaserte  
tjenester m.m.

Dette utdanningstilbudet gir deg både 
fagbrev og studiekompetanse etter fire år. 
Du blir ansatt som lærling i en kommune 
eller i privat omsorgsinstitusjon ved 
skolestart, og har lønn under utdanning. 

De to første årene jobber du to dager 
hver uke ute i bedrift og er på skolen tre 
dager. De to siste årene jobber du tre dager 
ute i bedrift og er på skolen to dager. 

Dette passer spesielt godt for deg som 
ønsker å studere videre på høyskole  
innenfor fag som har med mennesker  
å gjøre. Det gir deg både teoretiske og 
praktiske ferdigheter.

Det er muligheter for internasjonal erfaring 
med jobbutveksling i et engelskspråklig land.

Om programfagene: 
HELSEFREMMENDE ARBEID
Du lærer om profesjonell pleie, omsorg 
og aktiviteter som fremmer helse, trivsel 
og livskvalitet. Grunnleggende sykepleie, 
praktiske hygienetiltak og forebygging 
av smitte er viktig kunnskap. Du lærer 
om sammenhengen mellom kroppens 
oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. 
Helse, miljø og sikkerhet og forebygging 
av belastningslidelser og førstehjelp 
inngår i faget.

KOMMUNIKASJON OG 
SAMHANDLING
Empati, respekt og toleranse 
er grunn leggende verdier for 
helsefagarbeideren. Egen selvfølelse 
og integritet står sentralt. Du lærer 
om ulike kommunikasjonsteknikker 
og konflikthåndtering. Observasjon, 
rapportering og relevant regelverk om 
taushetsplikt og personvern er nødvendig 
kunnskap. Du lærer å jobbe sammen med 
andre yrkesgrupper for å oppnå helhet og 
sammenheng i tilbudet til pasientene og 
brukerne.

YRKESLIV I HELSEARBEIDERFAG     
Profesjonell yrkesutøver som 
helsefagarbeider, etikk og profesjonalitet 
i eget arbeid er nødvendig kompetanse. 
Planlegging, gjennomføring, 
dokumentasjon og vurdering av eget 
arbeid inngår i faget. Du lærer om 
helsefagarbeiderens rolle og ansvar i 
samarbeid med andre yrkesgrupper, samt 
om relevant regelverk og yrkesetiske 
retningslinjer.
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Les mer om 
studieprogrammet 
på vår hjemmeside: 

lier.vgs.no


