
WASASKOLAN
P r o g r a m b l a d

2 0 2 0 - 2 0 2 1



Vill du komma på besök?
Om du är sugen på att komma och

titta på skolan, träffa elever och

lärare och kanske rent av hänga

med en vanlig dag på det program

du är intresserad av. 

 

Kontakta vår studie- och

yrkesvägledare Lina Hading på 

070-25 20 409 eller

Lina.Hading@tingsryd.se

Kompetenta, engagerade och duktiga

lärare.

Hög andel behöriga lärare.

Modern och varierad pedagogik. 

God arbetsmiljö där du får möjlighet att

planera och påverka din utbildning. 

Teoriutbildning för körkort. 

Nationellt ishockeygymnasium NIU. 

Musik och idrott under skoltid. 

Kurserna entreprenörskap och retorik i

alla program.

Mentorskap i näringslivet för alla elever.

 WASASKOLAN
Välkommen till

Vi erbjuder dig:

Åsa Wyndhamn, rektor:
Välkomna till Wasaskolan. Här hittar du
den lilla skolans fördelar med
gemenskap och engagerad personal



GYMNASIET 101
S Å  H Ä R  F U N G E R A R  G Y M N A S I E T

Den största skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet är att du läser kurser

istället för ämnen, på grundskolan får du dina slutbetyg innan ditt sista sommarlov i

åk 9 men på gymnasiet får du ett slutbetyg efter varje kurs. 

På gymnasiet läser du 2500 poäng under dina tre år, lite krasst kan man säga att

varje poäng motsvarar 1 timmes studier och det i sin tur kan säga någonting om

omfattningen på de olika kurser du kommer att läsa. 100 p kurser är vanligast, men

det finns kurser som ger både mindre eller mer poäng. 

Alla gymnasieprogram är uppbyggda på liknande sätt och vissa kurser läser man

på alla program, till exempel svenska, engelska och matte. Andra kurser kan vara

unika för just det programmet du läser. 

Hur gör man då för att göra ett
bra val? Man vill ju inte välja fel

och ångra sig sen liksom...Utgå från dig själv och dina
intressen, högskolebehörigheten

kan du alltid läsa in senare!

På nästa sida ser du hur de olika
programmen är uppbyggda!

Frågor på det? 

Prata med en studievägledare!



GYMNASIET 101 

S Å  H Ä R  F U N G E R A R  G Y M N A S I E T

Y r k e s p r o g r a m Högsko l e f ö r be r edande
p r og r am

Gymnasiegemensamma ämnen - detta läser

alla på ditt program och många kurser är

gemensamma för flera program. 

Gymnasiegemensamma ämnen - detta läser

alla på ditt program och många kurser är

gemensamma för flera program. 

Programgemensamma karaktärsämnen -

dessa kurser är samma för alla som läser

samma program som du gör, oavsett vilken

skola du går på Programgemensamma karaktärsämnen - dessa

kurser är samma för alla som läser samma program

som du gör, oavsett vilken skola du går påInriktningar - vilka kurser du läser här beror på

vilken inriktning du väljer

Inriktningar - vilka kurser du läser här beror på

vilken inriktning du väljerProgramfördjupning - denna delen är lite mer

flexibel, skolan och i vissa fall du själv väljer

vilka kurser du ska läsa ur ett förutbestämt

utbud. 

Gymnasiearbetet - 100 p, obligatoriskt
för alla program

Gymnasiearbetet - 100 p, obligatoriskt för

alla program

Individuella val - 200 p som du själv får välja

kurser ur skolans utbud

Individuella val - 200 p som du själv får välja

kurser ur skolans utbud

Programfördjupning - denna delen är lite mer

flexibel, skolan och i vissa fall du själv väljer

vilka kurser du ska läsa ur ett förutbestämt

utbud. 
Gymnasiearbetet - 100 p, obligatoriskt för

alla program

T o t a l t  2 5 0 0  p

Här nedan ser du hur gymnasieprogrammen är uppbyggda, såklart är det skillnad

mellan olika program i vilka kurser du läser, men den största skillnaden är mellan

högskoleförberedande och yrkesprogram. 

 

Glöm inte att detta är din chans att välja vad du ska göra de närmaste tre åren, välj

något kul!



B EHÖR I GHE T  T I L L
GYMNAS I E SKOLAN

 

A  =  2 0
B  =  1 7 , 5
C  =  1 5
D  =  1 2 , 5
E  =  1 0

Räkna ut ditt meritvärde genom att

addera värdet av alla dina 16 betyg, har

du läst moderna språk kan du plussa

på den poängen också. 

Sv/Sva, Eng,

Ma + 5 andra

ämnen

ES: Sv/Sva,

Eng, Ma + 9

andra ämnen

Högskoleförberedande program:

SA, EK, HU:

Sv/Sva, Eng,

Ma + Sh, Re,

Hi, Ge och 5

andra ämnen

NA, TE:

Sv/Sva, Eng,

Ma + Bi, Ke, Fy

och 6 andra

ämnen

Alla yrkesprogram:

Om  du  in te  är  behör ig  t i l l  et t  nat ionel l t  program  f inns

int rodukt ionsprogram,  IM,  beroende  på  v i lka  ämnen  du  saknar  för

behör ighet  och  v i lket  mål  du  har  med  din  utb i ldn ing.  

 

Prata  med  en  studie -  och  yrkesvägledare  om  du  känner  dig  osäker  på

vad  du  ska  väl ja !

Glöm inte att det ibland krävs mer än bara behörighet för att bli antagen till ett

program, du kan se antagningsstatistik på gymnasium.kronoberg.se. 

Här ovan får du hjälp att räkna ut ditt meritvärde. 

För  at t  vara  behör ig  t i l l  gymnasiets  nat ionel la  program  krävs  det  at t  du

har  godkänt  i  svenska ,  engelska  och  matemat ik .  Tre  ämnen  räcker

dock  in te  för  at t  vara  behör ig ,  i  ru torna  nedan  ser  du  exakt  v i lka  betyg

som  krävs  för  at t  vara  behör ig  t i l l  de  ol ika  programmen!



GYMNAS I E EXAMENOCH

BEHÖR I GHE T  T I L L

HÖGSKO LA / UN I V ERS I T E T

 
Det  gäl ler  ju  at t  komma  ut  på  andra  s idan  också ,  bara  för  at t  du  bl iv i t

antagen  t i l l  et t  gymnasieprogram  är  det  ingen  garant i  för  at t  du  ska  få  ut

en  gymnasieexamen.  Man  måste  jobba  för  det !

 

För  at t  få  ut  din  examen  ef ter  gymnasiet  krävs  det  l i te  ol ika  saker

beroende  på  om  du  läser  et t  yrkesprogram  el ler  et t

högskoleförberedande  program.  

Oavset t  v i lket  program  du  läser  måste  du  läsa  minst  2500  poäng  under

din  gymnasiet id  och  du  måste  ha  minst  E  på  minst  2250  av  2500  poäng.  

 

I  ru torna  nedan  ser  du  vad  som  gäl ler  för  examen  på  de  ol ika

programtyperna .  Undrar  du  hur  s jut ton  et t  gymnasieprogram  egent l igen

är  uppbyggt?  Då  få r  du  scro l la  upp. . .  På  fö l jande  s idor  ser  du

Wasaskolans  gymnasieprogram.

Yrkesprogram: Högskoleförberedande program

Programmet ska omfatta totalt

2500 p varav minst 2250 p är

minst godkända.

Minst godkänt i Sv/Sva 1, Eng 5,

Ma 1A, Gymnasiearbetet och

400 p programgemensamma

ämnen

Programmet ska omfatta totalt

2500 p varav minst 2250 p är

minst godkända.

Minst godkänt i Sv/Sva 1, 2 och

3, Eng 5 och 6, Ma 1B/1C och

Gymnasiearbetet 

Vill du vara behörig till högskola/universitet direkt efter gymnasiet ska du se till att

ha läst Sv/Sva1, 2 och 3, Eng 5 och 6 och Ma 1 eftersom det ger grundläggande

behörighet, förutsatt att du har en gymnasieexamen då alltså. 

Beroende på vilken utbildning du är intresserad av kan det behövas särskild

behörighet, info om detta hittar du till exempel på antagning.se, annars kan du

alltid prata med en studie- och yrkesvägledare om dina framtidsplaner.



Handels- och

administrationsprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 

Engelska 5 100 p 

Historia 1a1 50 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1a 100 p 

Naturkunskap 1a1 50 p 

Religionskunskap 1 50 p 

Samhällskunskap 1a1 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEARBETET  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 p 

Entreprenörskap 100 p

Servicekunskap 100 p

Branschkunskap inom handel och administration 100 p

Information och kommunikation 100 p

INRIKTNING 500 p

ADMINISTRATIV SERVICE 

Admnistration 1 100 p

Affärskommunikation 100 p

Information och kommunikatrion 2 100 p

Intern och extern kommnikation 100 p

Ledarskap och organisation 100 p 

PROGRAMFÖRDJUPNING 600 p 

Exempel på kurser 

Retorik 100 p

Marknadsföring 100 P

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p

Besöksnäringen 100 p 

INDIVIDUELLT VAL 200 p 

Exempel på kurser 

Matematik 2a, Svenska/Svenska som andrasprål 2 100 p,

Film och TV produktion, Modersmål

 

 

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter

examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs

för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och

butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel

personal-, ekonomi- och it-administratör.

 

 

Inriktningen administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för

arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom

företag och offentlig förvaltning. 

Under minst 15

veckor kommer

du att ha APL

(arbetsplatsförla

gt lärande). Då

får du praktiskt

omsätta dina

teoretiska

kunskaper. 

Administrativ service

APL

Intressekoll:

Exempel på hur ett handels- och

adnministrationsprogram  kan se ut. 

"Är du intresserad av ett eventuellt

handelsprogram?, Gör en

intresseanmälan till Lina Hading,

SYV, på lina.hading@tingsryd.se"

Besöksnäringsprofil

Handelsprogrammet på Wasaskolan

kommer att ha fokus på besöksnäringen,

både vad gäller kurser i

programfördjupningen och APL. Turismen

växer ständigt och runt Tingsryd hittar vi

många attraktiva sevärdheter och

uppleverlser, det finns goda möjligheter till

jobb!



Barn- och

fritidsprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 

Engelska 5 100 p 

Historia 1a1 50 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1a 100 p 

Naturkunskap 1a1 50 p 

Religionskunskap 1 50 p 

Samhällskunskap 1a1 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEARBETET  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 p 

Hälsopedagogik 100 p 

Naturkunskap 1a2 50 p 

Kommunikation 100 p 

Lärande och utveckling 100 p 

Människors miljöer 100 p 

Pedagogiskt ledarskap 100 p 

Samhällskunskap 1a2 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p

INRIKTNING 300 p

PEDAGOGISKT ARBETE: 

Barns lärande och växande 100 p  

Pedagogiskt arbete 200 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 600 p 

Exempel på kurser 

Retorik 100 p 

Entreprenörskap 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p 

Naturguidning 100 p 

Sociologi 100 p 

Specialpedagogik 1 & 2 à 100 p  

INDIVIDUELLT VAL 200 p 

Exempel på kurser 

Svenska 3, Engelska 6, Film och TV produktion,

Modersmål

 

Detta är programmet för dig som vill arbeta med människor i olika

åldrar. Du får lära dig hur människor utvecklas och lär sig. Att träna

sig att bli en ledare ingår också i utbildningen.

 

Barn- och fritidsprogrammet är ett

yrkesprogram, men du kan också välja till kurser så att du får

behörighet till högskolan.

Denna inriktning är för dig som

vill lära dig om människans

utveckling, lärande, behov och

rättigheter. Du får dessutom

kunskap om olika

pedagogiska verksamheter.

Under minst 15 veckor

kommer du att ha APL

(arbetsplatsförlagt lärande).

Då får du praktiskt omsätta

dina teoretiska kunskaper.

Du kommer att vara på

förskolor, skolor eller inom

omsorgen.

Pedagogiskt arbete APL

Efter gymnasiet

Jobba direkt

Elevassistent

Barnskötare

 

Läsa vidare 

till exempelvis:

Förskollärare

Fritidspedagog

Polis

och mycket annat

"För den som inte läser vidare på universitet

väntar ofta ett jobb direkt efter examen." 



Ekonomiprogrammet

 

Ekonomiprogrammet är ett program för dig som är intresserad av hur

företag och organisationer fungerar. Programmet ger dig bland

annat kunskaper om hur du gör för att lyckas med att skapa nya

idéer som till exempel kan utmynna i ett eget företagande.

 

Det är ett högskoleförberedande program.

I denna inrikting får du kunskaper om företagets ekonomi och villkor.

Programmet handlar om:

Entreprenörskap: Lär dig driva och utveckla företag.

Marknadsföring: Lär dig att marknadsföra och nå ut till dina

kunder.

Finansiering och kalkylering: Lär dig räkna på lönsamhet och vad

investeringar kommer att kosta ditt företag.

Bokföring: Lär dig hålla reda på de pengar som kommer in och ut

ur ditt företag.

Organisation: Lär dig leda grupper och fördela arbetsuppgifter

inom "ditt" företag.

Ekonomi

Efter gymnasiet

Programmet ger dig möjlighet till

framtida högre studier på högskola

eller universitet inom många

områden inom ekonomi- och

samhällsvetenskap.

Läs vidare till exempelvis:

Civilekonom

Ekonom

Marknadsförare

Ledarskapsutbildningar

Fastighetsmäklare

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 p 

Engelska 5 100 p 

Engelska 6 100 p 

Historia 1b 100 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1b 100 p 

Matematik 2b 100 p 

Naturkunskap 1b 100 p 

Religionskunskap 1 50 p 

Samhällskunskap 1b 100 p 

Samhällskunskap 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEARBETET  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 p 

Företagsekonomi 1 100 p 

Privatjuridik 100 p 

Moderna språk 100 p 

Psykologi 1 50 p

INRIKTNING 300 p 

EKONOMI:
Entreprenörskap & företagande 100 p 

Företagsekonomi 2 100 p 

Matematik 3b 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 p 

Exempel på kurser 
Ledarskap och organisation 100 p 

Grafisk kommunikation 1 100 p 

Naturkunskap 2 100 p 

Entreprenörskap 100 p 

INDIVIDUELLT VAL 200 p 

Exempel på kurser 
Marknadsföring, Engelska 7, Modersmål, Film och
TV produktion

"På Ekonomiprogrammet lär du dig driva

företag både i teorin och i praktiken."



Samhällsvetenskaps-

programmet

 

Det här är programmet som ger dig en nationell inblick och en

internationell utblick, perspektiv på Sverige och omvärlden, kunskap om

människors samspel och utveckling.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar dörrar mot framtiden och ger

stora valmöjligheter.Programmet är högskoleförberedande.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som gillar att läsa, skriva,

diskutera, följa nyheter med mera.

Denna inrikting är för dig som är intresserad av människor och

relationer. Du får fördjupade kunskaper om hur människan fungerar

såväl fysiskt och psykiskt som socialt.

Beteendevetenskap 

Efter gymnasiet
Du får en bred behörighet för vidare studier till en mängd yrken.

Läs vidare till exempelvis:

Lärare

Jurist

Polis

Socionom

Beteendevetare

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 p 

Engelska 5 100 p 

Engelska 6 100 p 

Historia 1b 100 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1b 100 p 

Matematik 2b 100 p 

Naturkunskap 1b 100 p 

Religionskunskap 1 50 p 

Samhällskunskap 1b 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEARBETET  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 p 

Filosofi 1 50 p 

Moderna språk 200 p 

Psykologi 1 50 p

INRIKTNINGAR 450 p 

BETEENDEVETENSKAP:
Ledarskap & organisation 100 p 

Kommunikation 100 p 

Psykologi 2a 50 p 

Samhällskunskap 2 100 p 

Sociologi 100 p 

PROGRAMFÖRDJUPNING 300 p 

Exempel på kurser 
Grafisk kommunikation 1 100 p
Retorik 100 p
Entreprenörskap 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p 

Exempel på kurser:
Film och  TV produktion, Pedagogiskt ledarskap,
Engelska 7, Modersmål, Matematik 3b, Naturkunskap 2

Personalvetare

Psykolog

Logoped

Journalist

Samhällsvetare

"Samhällsprogrammet , de många

möjligheternas program!"



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 p 

Engelska 5 100 p 

Engelska 6 100 p 

Historia 1a1 100 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1c 100 p 

Matematik 2c 100 p

Matematik 3c 100 p 

Religionskunskap 1 50 p 

Samhällskunskap 1b 100 p  

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

GYMNASIEARBETET  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 p 

Fysik 1 150 p 

Kemi 1 100 p 

Teknik 1 150 p

INRIKTNING 300 p

TEKNIKVETENSKAP

Fysik 2 100 p

Matematik 4 100 p

Teknik 2 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 400 p 

Exempel på kurser 

Retorik 100 p

Entreprenörskap 100 p

Cad 1 & 2 100 p - teknikvetenskaplig profil

Teknik specialisering 100 p - teknikvetenskaplig profil

Kemi 2 100 p - naturvetenskaplig profil

Biologi 1 100 p - naturvetenskaplig profil

INDIVIDUELLT VAL 200 p 

Exempel på kurser 

Biologi 2, Film och TV produktion, Engelska 7,

Modersmål.

 

Teknikprogrammet
Teknikprogrammet är för dig som är intresserad av teknik,

problemlösning och matematik. programmet är  högskoleförberedande

som ger dig bred behörighet.  

På Wasaskolan erbjuder vi inriktningen Teknikvetenskap med två

profiler.

Med denna profil fördjupar du dig mer i de tekniska ämnena.

Teknikvetenskaplig profil

Efter gymnasiet
Läs vidare till exempelvis:

Civilingenjör

Högskoleingenjör

Ekonomiutbildningar

Konstruktör

Teknikcollege
Wasaskolan är medlem av Teknikcollege Kronoberg. Teknikcollege

är en riksorganisation där kommuner och företag i en region

samverkar för att tillgodose industrins behov av kvalificerad

arbetskraft. Tillsammans med Teknikcollege arrangeras studiebesök

och föreläsningar.

Läkare

Arkitekt

Veterinär

Sjukhusfysiker

Apoterare 

"Teknikprogrammet är för dig som är

nyfiken, kreativ och har höga ambitioner."  

 

Naturvetenskaplig profil
Här läser du samma kurser i kemi och biologi som om du läst

ett naturvetenskapligt program vilket ger dig extra behörigheter. 

Med NA-profilen även:



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 

Engelska 5 100 p 

Historia 1a1 50 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1a 100 p 

Naturkunskap 1a1 50 p 

Religionskunskap 1a1 50 p 

Samhällskunskap 1a1 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

GYMNASIEARBETET  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 p 

Industritekniska processer 1 100 p 

Människan i industrin 1 100 p 

Produktionskunskap 1 100 p 

Produktionsutrustning 1 100 p 

INRIKTNING 400 p

SVETSTEKNIK

Kälsvets 1 100 p

Svets  grund 100 p

Produktutveckling 1 100 p

Tillverkningsunderlag 1 100 p 

PROGRAMFÖRDJUPNING 800 p 

Exempel på kurser

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Engelska 6 100 p

Entreprenörskap 100 p

Retorik 100 p

Cad 1 50 p

Industriell mätteknik 50 p

Datorstyrd produktion 1 100 p

Datorstyrd produktion  2100 p

Materialkunskap 1 100 p

Kärlsvets 2 100 p

Produktionsutrustning 2 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p 

Exempel på kurser 

Matematik 2a, Svenska 3, Engelska 6, Film och TV

produktion, Modersmål

 

Industritekniska

programmet
I detta program kommer du att arbeta med moderna metoder.

Robotteknik och avancerade styrsystem varvat med uppgifter som

ställer stora krav på hantverksskicklighet. Du har stora möjligheter att vara

ute på ett företag under stora delar av utbildningen, så kallad lärling. Du

får goda chanser till arbete efter examen. 

 

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram, men du kan också

välja till kurser så att du får behörighet till högskolan.

På Wasaskolan kommer du att

få 18 veckors APL

arbetsplatsförlagt lärande). Då

kommer du att vara på några

av företagen i vårt närområde.

APL

Efter gymnasiet
Jobba direkt

CNC-operatör

Maskinoperatör

Svetsare

Montör

Plåtmekaniker

Läs vidare på:

Yrkeshögskola

Folkhögskola

Högskola eller

universitet

Svetsteknik
Elever i denna inriktning får lära sig

svetsmetoder i olika material och

metoder vid sidan om annan

plåtbearbetning. Även här är många

av maskinerna datorstyrda.

Svetsteknik

På Wasaskolan kan du även läsa lärling, vilket innebär att du är uta

på APL minst halva din gymnasietid. Detta har du möjlighet att välja

inför åk 3.

"Programmet för dig som gillar att jobba

mer praktiskt." 



Introduktions-

programmet

 

Individuellt alternativ - IMA

Språkintroduktion - IMS

Introduktionsprogrammet ger olika alternativ för dig som inte är

behörig att gå ett nationellt program. 

 

Wasaskolan erbjuder två introduktionsprogram: 

 

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte är

behörig till ett yrkesprogram och som har lite längre kvar till att vara behörig eller som vill ha en

mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

Individuellt alternativ

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till

Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för

att du ska kunna gå vidare till något annat program i

gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

. 

Språkintroduktion "På IM-programmet får du möjlighet att utveckla

kunskaper och förmågor som är viktiga för vidare

studier och arbetslivet. 

Vårt mål är att du ska nå behörighet till ett nationellt

program eller introduceras till praktik."

 

Utbildningen baseras på den inledande bedömning av dina kunskaper som görs och de

ämnen och kurser som du behöver för din fortsatta utbildning . 



Gymnasiesärskolan

 

På Wasaskolan erbjuder vi Gymnasiesärskolans individuella

program. Individuellt program är anpassad utbildning för dig som

inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan.

 

Det individuella programmet ska utformas så att det passar just

dig. Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som

behöver en utbildning som är anpassad efter de egna

förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för

ämnen. 

 

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt

och aktivt liv som möjligt. Innehållet på ett individuellt

program kan utformas utifrån varje individs behov och

förutsättningar.

På ett individuellt program kan man kombinera

ämnesområden och ämnen från nationella

program. Rektorn bestämmer vad eleven kan

kombinera. 

 

Det går också bra att läsa en så kallad särskild

variant. En särskild variant är ett speciellt utformat

nationellt program. Allt för att varje elev ska få den

utbildning som passar just henne/honom allra bäst.

Ämnesområden

estetisk verksamhet

 hem- och konsumentkunskap

 idrott och hälsa

 natur och miljö

 individ och samhälle

 språk och kommunikation.

"På gymnasiesärskolans individuella program får

du din utbildning anpassad efter dina egna begov

och förutsättningar."



 

Snart slutar du grundskolan och det är dags att

börja gymnasiet. Detta är din chans att välja vad du

vill göra de närmaste tre åren så förbered dig och

välj någonting du tycker är kul!

NU ÄR
DET

SNART
DAGS!

S T A R T  H T  2 0 2 0


