Gymnasieantagningen
Skola och utbildning

Utdrag ur

Vad ska jag välja?
Inför valet till gymnasiesärskolan 2020
För elever i Ale, Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungsbacka, Kungälv,
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö

www.indra2.se
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Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning eller
hjärnskada som gör att de inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav. Det finns
nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en
utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Ämnen
På ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500
poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever
i gymnasiesärskolan läser. Dessa är engelska, estetisk
verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk.
Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla
elever på ett specifikt program läser. De ger programmet
dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser
i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller
ett ämne.

Betygsskalan
På de nationella programmen sätter man betyg på varje
avslutad kurs. Är man godkänd får man betyget A, B, C, D
eller E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Klarar man
inte kraven för betyget E får man inget betyg.

Läraren bedömer gymnasiesärskolearbetet och avgör om
det är godkänt eller inte. Ett godkänt gymnasiesärskolearbete får betyget E. Om eleven inte når målen sätter
läraren inget betyg.

Gymnasiesärskolebevis
Efter utbildningen på nationella och individuella program
får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilka
kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehåller information om
• programmet
• ämnesområden eller kurser som eleven har läst
• betygen
• elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik
• gymnasiesärskolearbetet.

Utbildning på en arbetsplats
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att eleverna lär
sig på en arbetsplats utanför skolan. En elev som är ute
på APL får yrkeskunskaper, lär sig yrkeskulturen och blir
en del av gemenskapen på en arbetsplats. Därför är det
arbetsplatsförlagda lärandet en central del i utbildningen
på samtliga nationella program. Alla elever på nationella
program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Lärlingsutbildning
På de nationella programmen kan man ha lärlingsutbildning. Då är man ute på en eller flera arbetsplatser minst
häften av utbildningstiden. En lärlingsutbildning är likvärdig med motsvarande skolförlagda utbildning.

Gymnasiesärskolearbetet visar om eleven
klarar vanliga arbetsuppgifter
Alla elever på de nationella programmen gör ett gymnasiesärskolearbete.
Det ska passa ihop med programmålen och elevens
utbildning.
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleverna klarar
vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Därför gör
man sitt gymnasiesärskolearbete i slutet av utbildningen.
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Programtext hämtad från www.skolverket.se

Programmet för administration, handel
och varuhantering

Programmet för estetiska
verksamheter

Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel eller med
administration.

Programmet för estetiska verksamheter är till för dig som
vill arbeta med bild, musik, dans och teater.

Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta på
ett varulager. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Det här lär du dig på programmet

Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva
konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete
till exempel på förskola eller i olika fritidsverksamheter
men de kan också ligga till grund för fortsatta studier inom
konstnärlig verksamhet.

Du får möjlighet att lära dig om försäljning, inköp och
varuflöden. Du får lära dig hur man arbetar med transport
och distribution av varor, det som kallas logistik.

Det här lär du dig på programmet

På programmet får du också lära dig om marknadsföring
och hur verksamheter kan utvecklas.

Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och
kultur.

Kunskaper om olika produkter och branscher ingår också
i det du får möjlighet att lära dig.

I utbildningen ska du få möjlighet att utveckla din fantasi,
nyfikenhet och kreativitet.

Du får lära dig administrativt arbete och arbete med ekonomi inom företag och offentlig förvaltning.

Du får utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det.

Du får möjlighet att lära dig om kommunikation och
kundservice så att du kan arbeta med konferens- och receptionsarbete.

Utbildningen ger dig kunskaper om och erfarenhet av olika
verktyg, material och metoder när du skapar.

Du får kunskaper om hur man hanterar verktyg och maskiner som kan användas inom handel, administration och
varuhantering.

Du får möjlighet att träna på det estetiska hantverket och
lära dig olika sätt att uttrycka dig på.

På programmet får du utveckla din förmåga att samarbeta
och möta människor i olika situationer.

På programmet får du träna dig att arbeta med andra och
att med god service möta människor.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.
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Programmet för fastighet, anläggning
och byggnation

Programmet för fordonsvård och
godshantering

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till
för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer
och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och
inne.

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon,
lager och godshantering. Programmet passar dig som tycker
om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika
människor.

Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljöer passar det här programmet också för
dig. Du ska tycka om att samverka med andra människor
och att arbeta med service eftersom du kommer att arbeta
bland andra människor.

Det här lär du dig på programmet
Du får träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation. Du får också arbeta med
arbetsuppgifter på olika anläggningar.
På programmet får du möjlighet att utveckla kunskaper
om hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar
utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård och
måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av
grönytor.

Det här lär du dig på programmet
Du får möjlighet att lära dig om olika fordon och om hur
de ska skötas och underhållas.
Du får också lära dig hur man hanterar gods på lager och
i terminaler och hur olika datasystem kan användas inom
lagerhantering.
På programmet får du träna dig i att samarbeta och bemöta
kunder på ett serviceinriktat sätt.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

Du får lära dig hur du på rätt sätt ska hantera olika verktyg
och hur du sköter redskapen.
På programmet får du träna dig att arbeta och samtala med
andra och att med god service möta människor.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.
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Programmet för hantverk och
produktion

Programmet för hotell, restaurang och
bageri

Programmet för hantverk och produktion är till för dig
som vill arbeta med olika hantverk eller med produktion
av olika slag.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig
som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel.
Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta
med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du
ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med
olika människor.

Programmet passar för dig som tycker om att arbeta praktiskt med att skapa en produkt.

Det här lär du dig på programmet
Du kommer att arbeta med uppgifter inom hantverk och
produktion.
Du får kunskaper om hur hantverk och produktion går
till och hur maskiner och redskap kan användas. Det kan
handla om formgivning och tillverkning av hantverksföremål, montering och svetsning.

Det här lär du dig på programmet

Du får också lära dig hur maskiner och redskap ska skötas
och hanteras på ett säkert sätt.

Du får arbeta med olika arbetsuppgifter som tränar dig för
arbete på hotell.

Du får lära dig om olika tillverkningsmetoder och du får
kunskap om olika material som används inom hantverk
och produktion.

Du får träna dig att arbeta med andra och att ge god service
åt kunder och gäster.

På programmet får du träna dig i att samarbeta och möta
kunder på ett serviceinriktat sätt.

Du får möjlighet att lära dig matlagning, bakning och servering. Du får lära dig om hur man hanterar livsmedel och
hur man arbetar i olika typer av kök.
På programmet får du också kunskaper om hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.
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Programmet för hälsa, vård och
omsorg

Programmet för samhälle, natur och
språk

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som
vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer.

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig
som vill veta mer om hur samhället fungerar och hur olika
förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor,
naturen och samhället.

Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och förskola. Det kan också handla om arbete med äldre
personer och deras behov av vård och omsorg. Programmet
passar också dig som är intresserad av frågor som handlar
om hur kost och motion kan påverka oss människor. Du
ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta på
ett serviceinriktat sätt.

Det här lär du dig på programmet

Programmet passar dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar
utveckling. Språk och kommunikation är också en viktig
del av utbildningen.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om människans utveckling och olika behov som
människor har, både barn och äldre.

Du får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar
i Sverige och i världen. Du får fundera på och reflektera över
olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller.

Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om
vård och omsorg.

Du får utveckla dina kunskaper om hur människan levde
förr och hur man lever idag.

Du får möjlighet att lära dig om hälsa och ohälsa. Du får
också lära dig om hur valet av livsstil påverkar hälsan.

På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang
i naturen och hur människan påverkar miljön.

På programmet kommer du att få kunskaper om mänskliga
rättigheter och reflektera över demokratiska värderingar
och olika etiska frågor.

Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och
om miljöfrågor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.
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Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.
Du kommer också att skriva egna texter.
Du tränar din förmåga att kommunicera på svenska och
engelska.
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Programmet för skog, mark och djur

Individuella program

Programmet för skog, mark och djur är till för dig som vill
arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk.

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever
som behöver en utbildning som är anpassad för de egna
förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård.
Det kan också vara arbete med att ta hand om skogen eller
att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad
av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Det här lär du dig på programmet
Du får möjlighet att träna och lära dig att arbeta med
uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med
djurskötsel.
På programmet får du lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper om ekologiska samband i naturen.
Du får till exempel lära dig hur man sköter trädgårdar och
parker. Du får också kunskaper om odling av blommor
och grönsaker.
Om du väljer att arbeta med djur får du till exempel möjlighet att utveckla dina kunskaper om hästskötsel eller
lantbruksdjur.
Du får kunskaper om hur man använder och sköter de
verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete
På programmet får du träna dig att arbeta med andra och
att kunna möta och samtala med olika personer.
Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte
ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en
god hälsa.

Den garanterade undervisningstiden för individuella
program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje
ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen
ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt
liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet.
Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån
varje individs behov och förutsättningar.
De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:
• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation.
Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att
det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena,
bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån
krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.
På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn
bestämmer vad eleven kan kombinera.

Naturbruksprogrammet på
Gymnasiesärskolan utanför
GR i Västra Götalands län
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ALINGSÅS

LERUM

www.alstromergymnasiet.se

www.lerum.se/gymnasiesarskolan

Alströmergymnasiet gymnasiesärskola
NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och
varuhantering även LÄRLING
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för hotell, restaurang och bageri
INDIVIDUELLA PROGRAM

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
INDIVIDUELLA PROGRAM

GÖTEBORG

www.frejagymnasiet.se

Gymnasiesärutbildning inom Göteborgs Stad
Utbildning
www.gs.goteborg.se

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för skog, mark och djur
INDIVIDUELLA PROGRAM

MÖLNDAL

Frejagymnasiet

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
INDIVIDUELLA PROGRAM
Inriktning mot autism

PARTILLE

Partille gymnasiesärskola
www.partillegymnasium.se

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fordonsvård och godshantering
INDIVIDUELLA PROGRAM

Move & Walk

På båda nationella programmen och det individuella
programmet finns inriktning mot autism.

INDIVIDUELLA PROGRAM
Skolans profil är konduktiv pedagogik, inriktning för elever
med funktionsvariationer, t.ex. rörelsesvårigheter

STENUNGSUND

KUNGSBACKA

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och
varuhantering LÄRLING
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri, LÄRLING
Programmet för hälsa, vård och omsorg

www.movewalk.se

Aranäsgymnasiet

www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se
INDIVIDUELLA PROGRAM

Elof Lindälvs gymnasium

www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se
NATIONELLA PROGRAM
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hotell, restaurang och bageri

KUNGÄLV

Trekungagymnasiet
www.kungalv.se

NATIONELLA PROGRAM
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
INDIVIDUELLA PROGRAM
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Lerums gymnasiesärskola

Nösnäsgymnasiet

www.nosnas.stenungsund.se

NATURBRUKSPROGRAMMET PÅ
GYMNASIESÄRSKOLA UTANFÖR GR I
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Västra Götalands län
Naturbruksgymnasiet Sötåsen
Programmet för skog, mark och djur

Adresser
GYMNASIEANTAGNINGEN

Anders Personsgatan 8
Box 5073
402 22 Göteborg
Tel 031-335 51 30
gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se
www.indra2.se
Telefontid:
måndag–tisdag, torsdag–fredag kl. 09–11
onsdag kl. 13–15.

GYMNASIESÄRSKOLOR
ALINGSÅS
Alströmergymnasiet
(gymnasiesärskola)

Teatergatan 13
441 81 Alingsås
0322-61 64 15
www.alstromergymnasiet.se

GÖTEBORG
Område GS

Kansli
Besöksadress: Skånegatan 20, plan 6
Göteborg

Move & Walk-skolan

Lillhagsparken 8
422 50 Hisings Backa
Tel: 0760-21 67 93
gbg.skola@movewalk.se
www.movewalk.se

KUNGSBACKA
Aranäsgymnasiet (gymnasiesärskola)
Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
aranasgymnasiet@kungsbacka.se
www.aranasgymnasiet.kungsbacka.se

Elof Lindälvs gymnasium
(gymnasiesärskola)

Lindälvs Gata 3
434 32 Kungsbacka
Tel 0300-83 40 00
elof@kungsbacka.se
www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se

MÖLNDAL
Frejagymnasiet (gymnasiesärskola)
Fiskargatan 4
431 43 Mölndal
Tel 031-315 30 91

PARTILLE
Partille gymnasium (gymnasiesärskola)
Gamla Kronvägen 56 alt Laxfiskevägen 2
(Teknikcentrum)
Box 603
433 28 Partille
Tel 031-792 14 52
kulturum@partille.se
www.partillegymnasium.se

STENUNGSUND
Nösnäsgymnasiet (gymnasiesärskola)
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Tel 0303-73 80 80
exp@nosnas.stenungsund.se
www.nosnas.stenungsund.se

NATURBRUKSPROGRAMMET
UTANFÖR GR I VÄSTRA
GÖTALANDS LÄN
Naturbruksgymnasiet Sötåsen

545 91 Töreboda
Tel: 010-455 08 30
www.vgregion.se/naturbruk/gymnasium/

ÖVRIGA ADRESSER
Centrala studiestödsnämnden CSN

Olika telefonnummer och e-postadresser för
olika ärenden, www.csn.se

Skolverket

Tel 08-527 332 00
upplysningstjansten@skolverket.se
www.skolverket.se

KUNGÄLV
Trekungagymnasiet (gymnasiesärskola)
Trollhättevägen 2
442 34 Kungälv
Tel 0303-23 83 80
www.kungalv.se

LERUM
Lerums gymnasiesärskola
(gymnasiesärskola)

Alingsåsvägen 9
443 80 Lerum
Tel 0302-52 20 60
www.lerum.se/gymnasiesarskolan
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Besök Gymnasiedagarna och Future Skills
för att få veta mer om program, gymnasieskolor och f ramtidens arbetsmarknad.
8–10 oktober 2019 på Svenska Mässan
i Göteborg.
Läs mer på www.gymnasiedagarna.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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