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Dine mål og muligheter

› Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, 
livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og 
tverrfaglig samarbeid.

Yrker som bygger på Vg1 Helse –og Oppvekstfag er :

- Ambulansearbeider                                                                        - Helsesekretær
- Apotektekniker                                                                                - Hudpleier
- Barne- og ungdomsarbeider                                                         - Ortopeditekniker
- Fotterapeut                                                                                      - Tannhelsesekretær
- Helsefagarbeider                                                                             - Portør

Opplæringsløp

› Alle løpene i programområdet fører fram til yrkeskompetanse.  Det er mulig å oppnå studiekompetanse enten ved 
å ta allmennfaglig påbygging etter VgG2, eller etter å ha tatt fagbrev.



Helse- og oppvekstfag – ordinært løp

• Ved Lier  videregående skole gis det opplæring i:

• Vg1 Helse og Oppvekstfag – ordinært løp med 
• Vg2 Barne- og Ungdomsarbeiderfag 
• Vg2 Helsearbeiderfag 
• Vg2 Ambulansefag
• 4-årig løp, dobbelkompetanse, Helsearbeiderfag
• 3-årig løp med påbygg innenfor Barne- og Ungdomsarbeiderfaget



Tema du får jobbe med på praksisdagen i 
Ambulansearbeiderfaget 
• Ambulansemedisin og ambulanseoperative emner

• Tegn på pustevansker

• Prehospitale tiltak ved pustevansker – ulik grad av alvorlighet

• Eventuelt hjerte-lungeredning

• Arbeide ergonomisk i ambulansen

• Kompetansemål:

• Gjøre rede for undersøkelsesmetodikk, pasienthåndtering- og overvåking og ivareta pasientens vitale livsfunksjoner

• Gjøre rede for tegn og symptomer på akutte sykdomstilstander, skader og forgiftninger, forklare utvikling i kroppen som kan true
livsfunksjoner, og demonstrere prehospital håndtering

• Gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper

• Læringsmål og innhold: Dere får delta i : 

• Teori om tegn og symptomer ved pustevansker, og prehospitale tiltak (= tiltak utført av ambulansepersonell)

• Praktisk: Prøve ulike tiltak og utstyr som brukes ved pustevansker    



Program Vg2 AMB

Ambulansehal
l, F-bygg

Vg2 Ambulansefag

• Informasjon om ambulansefag
• Praktiske stasjoner: HLR, primærundersøkelse, 

båre ut og inn av bil

Lærere og elever i
ambulansefag

Ambulansehal
l/ klasserom

Evaluering Lærer: Linda eller Hanne
Elever: 2ABA



Tema du får jobbe med på praksisdagen i 
Helsearbeiderfaget
Kommunikasjon og samhandling
• Vi vil her ha fokus på ulike former for kommunikasjon og vise praktiske 

øvelser
• Kompetansemål

Beskrive ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og vise hvordan slike 
ferdigheter kan fremme trygghet og tillit

• Læringsmål og innhold
Forklare hva kommunikasjon er
Demonstrere hvordan forflytte pasient 

• Observasjoner og prosedyrer som helsefagarbeider



VG2 Helsearbeiderfaget

• Du som søker Helsearbeiderfaget bør ha disse interessene og 
egenskapene: 

- Interesse for helsefremmende arbeid 

- Interesse for aldersomsorg

- Sosial

- Omsorgsfull, ansvarsfull og tålmodig

- Gode samarbeidsevner



Program HF
09.30– 10.10

HF

A 127 Demorom

Elever følger til 
klasserom

A122/125

Ergonomi:

• Velkommen til Helsearbeiderfag 

• Øve på prosedyrer på 
demonstrasjonsrom

• Forflytningsteknikker

• Profesjonell helsefagarbeider

• Stasjoner:

1. heis pasient fra gulv

2. forflytning opp i seng 

3. forflytning opp i stol 

4. skifte sengetøy med pasientdukke 

• Quiz

Lærer og elever i Vg2 
Helsearbeiderfag

10.10-10.40

HF

A122/125

Elever følger til BU

• Informasjon om helsearbeiderfag

• Øvelser i kommunikasjon

• Stasjoner: 

1. tiltak respirasjon 

2. Øve på blodtrykk

3. Lære om puls/temperatur 

4. håndhygiene

Lærere og 

Elever i Vg2 
Helsearbeiderfag



Tema du får jobbe med på praksisdagen i Barne-
og ungdomsarbeiderfaget 

Fag: Kommunikasjon og samhandling og yrkesliv.

Tema: 

• Lek

• Kommunikasjon

• Kompetansemål:

• gjøre rede for hva lek er, og lekens betydning for barn og unges læring og 
utvikling, og legge til rette for ulike former for lek tilpasset alder-, modning-
og funksjonsnivå

• gjøre rede for prinsippene for anerkjennende kommunikasjon og 
vise slik kommunikasjon i praksis.

• Læringsmål og innhold: Dere får delta i : 

• Delta i aktiviteter knyttet til lek og kommunikasjon.



Vg2 Barne – og ungdomsarbeiderfaget.

Du som søker barne – og ungdomsarbeiderfaget bør:

• Trives med å være sammen med barn og unge

• Vise respekt, omsorg, ta ansvar og ha god observasjonsevne.

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



Hva gjør en barne - og ungdomsarbeider?
Informasjonsfilm.

• (447) Barne- og ungdomsarbeider - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-oVlo0yJQTM


Program BU

10.40– 11.30

BUA

A226 • Presentasjon av BU-faget.
• Videoklipp

Lærere og
elever i Vg2 Barne- og 
ungdomsarbeiderfag

11.30-12.20

BUA

A226 • Informasjon om yrkesfaglig 
fordypning.

• Praktiske øvelser

Lærere og elever i Vg2 
Barne- og 
ungdomsarbeiderfag 


