
Vill du ha dubbla möjligheter? Då kan ett högskoleförberedan-
de vård- och omsorgsprogram på någon av våra gymnasiesko-
lor vara utbildningen för dig. Efter avslutad utbildning kan du 
gå ut direkt i arbete och jobba som undersköterska eller läsa 
vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

I Vård- och omsorgscollege Uppsala län samarbetar kommuner, 
Region Uppsala, vårdföretagen, fackförbund och skolor för att 
möta de krav som ställs för att du ska vara attraktiv efter din ut-
bildning, en utbildning av hög kvalitet. 

Utbildningen sker i nära samverkan med arbetslivet. En del av 
din utbildning sker på olika arbetsplatser vilket innebär att du 
minst 15 veckor är ute i verksamheten tillsammans med utbildad 
handledare. 

Med vård- och omsorgskompetens är du attraktiv på arbets-
marknaden!

SKOLOR
Westerlundska gymnasiet, Enköping
Sjögrenska gymnasiet, Knivsta
Högbergsskolan, Tierp
Lundellska skolan, Uppsala
Cultus gymnasium, Uppsala
Yrkesgymnasiet, Uppsala
Bruksgymnasiet, Östhammar

Du framtidssäkrar väl din karriär i Uppsala län?

En Teknikcollegeutbildning innebär att företagen är med dig 
hela vägen. Närmare 40 av Uppsala läns största och världs-
ledande industri-, teknik- och life scienceföretag samarbetar 
inom konceptet Teknikcollege för att påverka din framtid och 
skapa morgondagens kompetens genom dagens utbildning 
med rätt innehåll. De vill bygga relation med just dig inför 
framtiden genom aktiviteter så som sommarjobb, praktik, fö-
reläsningar, studiebesök för att bara nämna några.

Oavsett om du vill börja jobba direkt eller läsa vidare är en ut-
bildning inom Teknikcollege att bra val mot en framtida karriär 
inom industri, teknik och life science i Uppsala län!

På teknikcollege.se kan du läsa mer om oss och våra utbild-
ningar Uppsala län.

SKOLOR
Fyrisskolan
Högbergsskolan
Vattenfallgymnasiet
Wilhelm Haglunds gymnasium
Operatör inom läkemedelsindustrin (Vuxenutbildning Uppsala 
kommun)
Läkemedels- och livsmedelstekniker (Folkuniversitetet YH)

TEKNIKCOLLEGE PROGRAM
IN, NA, TE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE PROGRAM
VO

ADRESS

Teknikcollege

Webbplats: www.teknikcollege.se/
 regioner/uppland/student/

Vård- och omsorscollege

Webbplats: www.vo-college.se/uppsala-lan
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