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Vänersborg – med unika utsikter

Killar lockas till omvårdnadsprogram
Omvårdnadsprogrammet i Vänersborg lockar idag tre gånger så många
elever som för fem år sedan. Så ser det
inte ut i andra kommuner.
- Vi har breddat programmet och
lockat nya elevgrupper, inte minst killar, säger förste rektor Lena Hansson.
Andra elever tävlar om SM-titlar.
Förutom att ha breddat utbildningen har fokus förändrats.
- Vi erbjuder en utbildning där studenterna
blir jobbklara och högskolefärdiga. Arbetsmarknaden, liksom extrajobbsmöjligheterna,
är utomordentliga och det är inga problem
att skaffa sig högskolebehörighet för att läsa
vidare. Vi fokuserar även mer på hälsa och
friskvård. Alla elever får en hälsoproﬁlsbedömning varje år. Eleverna ska vårda andra
genom att vårda sig själv, säger lärare Annika
Olsson.

Nära arbetsmarknaden
Omvårdnadsprogrammet i Vänersborg har
idag inriktningarna; Skydd och säkerhet,
Ambulans och räddning, Hälsa samt Teckenspråksundervisning (med riksintag). Breddningen har gjort att gymnasieutbildningen
lyckats locka till sig idrottsintresserade killar
med intresse för mer praktiska inslag i utbildningen. I Vänersborg går tre parallella klasser
i varje årskurs.
- När vi bestämde oss för att locka ﬂer
elever och lyfta statusen på programmet, gick
vi ut till arbetsgivarna och bad om deras stöd
till bra APU-platser och handledning mot att
de godkände våra utbildningar. Idag kan vi
erbjuda utbildningarna som väl är anpassade
till arbetsmarknads krav och efterfrågan. Vi
marknadsför en utbildning i livskunskap som
studenterna kan ha nytta av hela livet, menar
Lena Hansson.
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Vi erbjuder en utbildning
där studenterna blir jobbklara
och högskolefärdiga

Allt ﬂer killar
Jimmy Rissanen går första året på Omvårdnadsprogrammet inriktning Ambulans och
räddning:
- Utbildningen känns bra och man lär sig
mycket. Jag har varit på praktik inom Räddningstjänsten och gillar den fysiska utmaningen. Jag är klar över att jag vill bli brandman.
Kristoffer Askman går andra året på inriktningen Skydd och säkerhet.
- Jag siktar mot polisyrket och sökte hit för
att det var en praktiskt inriktad utbildning. De
signaler jag fått är att min bakgrund uppskattas som bas av Polishögskolan. Sedan är det
ingen nackdel att vi får 5 400 kronor i bidrag
för att ta körkort.

Omvårdnadsprogrammet i Vänersborg lockar allt ﬂer ungdomar genom breddad verksamhet och fokus på hälsa och friskvård. På bilden eleverna Sophia Leinonen, Kristoffer Askman och Jimmy Rissanen.

Final i Yrkes-SM
Elsa Johansson och Sophia Leinonen tar i juni
studenten och siktar på att bli sjuksköterskor
inom akutsjukvården. Men innan dess står
andra utmaningar:
- Vi har lyckats nå ﬁnalen i Yrkes-SM i omvårdnad. Vi blir sämst sexa i Sverige. Utbild-
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ningen här i Vänersborg är bättre än vad jag
trott, framför allt APU:n. Jag har praktiserat såväl på brandstationen som vid sjöräddningen.
Sverigeﬁnalen hålls 15-17 maj i Jönköping då
alla elever och lärare reser med för att heja
fram sina kamrater till SM-guld.

Fördomar försvinner
Även om många av killarna så småningom
söker sig vidare till brandmans- eller polisyrket så tror lärarkollegiet att de först spenderar
några år inom vården. Attitydförändringen är
påtaglig under utbildningens gång.
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- Vi ser att många, inte minst killar, som
går ut i praktik i äldrevården, kommer tillbaka fulla av entusiasm. Det ﬁnns många fördomar om vårdyrken som faller när eleverna
möter en modern arbetsplats i verkligheten,
säger läraren Roger Engström.
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