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Bilaga Mölndal Tidplan för mottagande och antagning till 

individuellt/nationellt program inom gymnasiesärskolan på 

Frejagymnasiet 

 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka elever som är på gång inför 

nästa läsår. Skolan tar emot föräldrar för enskilda besök på skolan. Inbjudan till 

Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola (individuellt program) via hemsidan 

och genom syv. 

September/ Oktober: 

Vi får information samt pedagogiska omdömen till de vilka elever som troligen 

kommer till oss genom studie- och yrkesvägledare.  

 

Oktober-Januari:  

”Prova på”-period på de nationella programmen. Kan även förekomma enstaka 

praktikdagar på det individuella programmet.  

Samordnare och specialpedagog från det Individuella programmet är ute och 

besöker kommande elever som ska börja och påbörjar arbetet med mottagandet 

inför höstterminen. 

November:  

Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus NP och Öppen skola IP på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari:  

Kan även vara ett öppet hus till på NP.  

Syv har samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan 

göras senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid.  
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Februari-April:  

 

Mentor och ev specialpedagog åker och besöker elever, Vi kallar elev till ev 

inskolning under vt 

Praktik/ inskolning av nya elever i tänkta klasser 

 

Mars/April Antagningsprocess på skolan 

 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte på skolan. 

 

SYV-arbete inför gymnasievalet: 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 

och 9. De får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor 

eleverna har. 

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med 

SYV om gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in 

önskemål om vilka skolor de vill ”prova på”. 

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de 

diskuterar hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 

 

 


