Arbetslag GRM inriktning Omvårdnadsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet startade HT-09 och ingick då i ett NV lag.
Från HT-09 är vi ett eget arbetslag. Laget består av 8 medarbetare och har en bra
blandning
av karaktärsämnes- och kärnämneslärare.
Vi har under hösten arbetat i ett flertal integrerade projekt inom de olika kurserna
inom programmet, Karaktärskurserna ämnar sig mycket bra för att integrera i SV, HI,
ESO
och Idrott. Arbetssättet stämmer mycket bra med Ross konceptet som vi arbetar efter
här på Ross Tensta gy. och våra programmål.
Några av projekten har varit riktade i historiskt perspektiv när det gäller ex
socialomsorgs kursen.
Här har vi arbetat med svenska språket och drama.
Andra projekt har rört kurserna Hälsa, Idrott och MaA.
Fördelen att arbeta integrerat är att eleverna får ett bättre sammanhang mellan
ämnena och
en kontinuitet i samarbetet med oss lärare.
Eleverna känner sig mer delaktiga och får en fördjupad känsla för programmets innehåll
och mål.
Arbetssättet har gjort att eleverna har blivit mer ansvarstagande och börjar kunna göra
tidsplaneringar.
Grupparbetet leder också till en träning inför de kommande APU perioderna då
arbetet inom vård- och omsorg bygger på lagarbete.

Ett integrerat projekt kan genomföras som följande
exempel:
Skapande uppgift kring andningsorganen

OP2

HT-09

Under 3 veckor ska vi arbeta med Andningsorganen på lektionerna i
Medicinska Grundkurs och i Estetisk Verksamhet.
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Du/Ni kan förslagsvis rita, måla eller på annat sätt skapa ett
”Anatomiskt konstverk” över Andningsorganen.
Du/Ni skall även inhämta ett visst mått an kunskaper och därför ska konstverket
kompletteras med faktarutor över de olika organens uppbyggnad, placering i kroppen
samt funktion. Dessa faktarutor klistras upp på rätt plats på konstverket.
Du/Ni skall kunna följande: medicinska uttryck, utseende och uppgift hos:
Näshålan
Bihålan
Svalget
Struplocket
Luftstrupen och Luftrören
Lungorna
Lungsäcken
Gasutbytet
Andningsregleringen
Andningsmuskulaturen
In och utandning
Ni kommer att ha genomgång av detta innan arbetet påbörjas samt sjukdomar
i Andningsorganen.
Uppgiften avslutas med vernissage. Vad gör man då på en vernissage?
Jo, man minglar runt och beundrar varandras tavlor, man repeterar samtidigt
faktakunskaper och det hela avslutas med ”Tipsfrågor”. När detta är klart lämnar vi
Andningsorganen. Examination: Tavlan + Tipsfrågorna = Prov
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