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Innehåll

Välkommen till
Gymnasiedagarna 4:e dagen
På Fjärde dagen, den 18 november, får elever som ska välja nationellt
program på gymnasiesärskolan möjlighet att träffa regionens skolor.
Fjärde dagen blir även i år en fysisk mässa i det lilla formatet på GR,
Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Gymnasiedagarna 4:e dagen
öppettider: 18 november kl. 09.30-16.30 för skolklass. 17.00-19.00
för övriga besök.
Gymnasiesärskolan finns i många
kommuner inom Göteborgsregionen.
Samtliga erbjuder gymnasieutbildning
på nationella och individuella program.
De nationella programmen i
gymnasiesärskolan är:
• Administration, handel och
varuhantering
• Estetiska verksamheter
• Fastighet, anläggning och
byggnation
• Fordonsvård och godshantering
• Hantverk och produktion
• Hotell, restaurang och bageri
• Hälsa, vård och omsorg
• Samhälle, natur och språk
• Skog, mark och djur

De individuella programmen innehåller
följande ämnesområden:
• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation

MER INFORMATION FINNS PÅ:

gymnasiedagarna.se

Gymnasiedagarna & Future Skills är ett arrangemang av Göteborgsregionen (GR)
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Future Skills är ett samarbete mellan Göteborgsregionen (GR), Business Region
Göteborg, Västra Götalandsregionen och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
i Göteborgs Stad.
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Nödutgång

Frågor att ställa till skolorna
• Vilka program finns på skolan?
• Berätta om schemat – hur kan
en vanlig skoldag se ut?
• På vilket sätt kan man vara med
och påverka skolan och undervisningen?
• Hur många elever går på skolan
och hur stora är klasserna?
• Hur är det med lunchen, äter
man på skolan eller ute på
restaurang?
• Var har man idrott?
• Finns det kurator, psykolog,
skolsköterska, specialpedagog och annan personal som
arbetar med elevhälsa?
• Finns det tillgång till studieoch yrkesvägledare?
• Berätta om Arbetsplatsförlagt
lärande (praktik) på er skola.
Var kan man få praktisera
någonstans?
• Hur arbetar ni förebyggande
mot mobbning?
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Lista över medverkande skolor

Nödutgång

Utställare

Skolor

2. Ungdomsmottagningen

5. Trekungagymnasiet, Kungälv

3. Arbetslivsrepresentanter

6. Partille gymnasium

1. Studie- och yrkesvägledare

4. Utsikten, Dals-Ed

7. Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka
8. Frejagymnasiet, Mölndal
9. Lerums gymnasium

Psst!
Spana in några av svaren
från skolorna på s. 7–16.

10. Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
11. Gymnasiesärskolan Uddevalla
12. Gymnasiesärskolor i Göteborg
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Tips på material och länkar

Burgården
Vilka program finns på skolan?

Gymnasiedagarna 4:e dagen på webben

Nationella:
• Administration, handel och varuhantering

På gymnasiedagarna.se finns inspiration inför gymnasievalet. På sidan för 4-edagen har vi samlat filmer och
annan användbar information för dig som ska välja
gymnasiesärskola!

• Estetiska verksamheter

gymnasiedagarna.se/4e-dagen

• Samhälle , natur och språk

• Hantverk och produktion - hantverkstekniker
• Hotell, restaurang och bageri
• Hälsa, vård och omsorg
samt Individuellt program med estetisk profil.

Gymnasieantagningen i
Göteborgsregionen

Hur många elever går på skolan?

På webbplatsen för Göteborgsregionens gymnasie
antagning kan du bland annat se vilka skolor och
program som finns att välja mellan, läsa frågor och
svar och göra ditt gymnasieval.

Hur stora är klasserna?

indra2.se

Göteborgsregionens utbildningskatalog
Vad ska jag välja?

I katalogen Vad ska jag välja kan du läsa mer om de
nio olika inriktningarna och vilka skolor som erbjuder
gymnasiesärskola i Göteborgsregionen.
gymnasiedagarna.se/vad-ska-jag-valja

Information om gymnasiesärskolan
från Skolverket

På Skolverkets sida om gymnasiesärskolan hittar du
tips och fakta om gymnasievalet.
skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan

Vägen mot valet

I avsnitt 8 av programserien Vägen mot valet svarar
två studie- och yrkesvägledare på vanliga frågor om
gymnasiesärskolan!
gymnasiedagarna.se/vagen-mot-valet
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Göteborg

Finns det fritids på skolan?
Fritids (korttidstillsyn) finns på skolan för de
ungdomar som beviljats detta.

Hur ser personalgrupperna ut?
Skolan har behöriga och legitimerade lärare/yrkeslärare samt assistenter.
Här jobbar 22 lärare, 12 assistenter samt en
resurspedagog och en instruktör. Här finns även
elevhälsa (skolsköterska, skolpsykolog, kurator och
specialpedagog) samt studie- och yrkesvägledare.

Ca 120.

5-10 elever/undervisningsgrupp

Hur ser sammansättningen av
klasserna ut? Åldersintegrerat
eller ”rena” årskullar?
Varierar beroende på program och kurs.

Hur arbetar skolan med
delaktighet och inflytande
för eleverna?

Eleverna är med och planerar innehåll, material och
lektionsinnehåll i undervisningen och har möjlighet
till fördjupningsval av kurser samt ett urval av kurser
i individuellt val.
Varje klass genomför klassråd regelbundet och
elevråd finns.

Hur arbetar skolan med
trygghet och studiero?

Hur ser lokalerna ut? Berätta
lite om skolbyggnaden.
Burgården är en stor skola med både gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, där
gymnasiesärskolan har egna lokaler på våning 3
och 5 samt driver en restaurang på våning 2.

Hur långt är det till bussen?
De närmaste busshållplatserna finns vid Korsvägen
och Berzeliigatan några minuters promenad från
skolan. Spårvagn stannar precis utanför skolan
(hållplats Scandinavium).

Berätta lite om skolmatsalen!
Lunch serveras i Burgårdens skolrestaurang.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Skolan har goda kontakter med arbetslivet och
erbjuder både APL och lärlingsutbildning.

Skolan arbetar aktivt med att skapa en trygg och
lugn miljö för eleverna både på skolan och i undervisningen.
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Kungsbacka

Stora Holm gymnasiesärskola

Elof Lindälvs gymnasium

Vilka program finns på skolan?

Hur ser personalgrupperna ut?

Nationella:

Skolan har behöriga och legitimerade lärare/
yrkeslärare samt assistenter.

• Fastighet, anläggning och byggnation
• Fordonsvård och godshantering
• Skog, mark och djur
Individuellt program med profil natur och miljö

Hur många elever går på skolan?
Hos oss går ca 60 elever.

Hur stora är klasserna?
Mellan 5 och 10 elever/undervisningsgrupp

Hur ser sammansättningen
av klasserna ut?
Varierar beroende på program och kurs.

Hur arbetar skolan med delaktighet
och inflytande för eleverna?
Eleverna är med och planerar innehåll, material och
lektionsinnehåll i undervisningen och har möjlighet
till fördjupningsval av kurser samt ett urval av kurser i
individuellt val.
Varje klass genomför klassråd regelbundet och
elevråd finns.

Hur arbetar skolan med
trygghet och studiero?
Skolan arbetar aktivt med att skapa en trygg och lugn
miljö för eleverna både på skolan och i undervisningen.

Finns det fritids på skolan?
Fritids (korttidstillsyn) finns på skolan för de
ungdomar som beviljats detta.
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Göteborg

Vilka program finns på skolan?
4 nationella program, HRB, AHV, FG och FAB

På skolan arbetar idag 8 lärare, 2 instruktörer och
5 assistenter. Här finns även elevhälsa (skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog)
samt studie- och yrkesvägledare.

Hur många elever går på skolan?

Hur ser lokalerna ut? Berätta
lite om skolbyggnaden.

Hur stora är klasserna?

Hos oss går ca 40 elever, men på hela skolan är det
ca 1500 elever.

Mellan 5 och 10 ungefär.

Stora Holm är en liten mysig skola, där de olika
programmen finns i flera hus. Vi har också djur på
skolan, t ex höns, får och smådjur och ett stort fint
växthus.

Hur ser sammansättningen
av klasserna ut?

Hur långt är det till bussen?

Åldersblandat på yrkesämnena och mer årskursvis
på de gemensamma ämnena som till exempel
engelska och estetisk verksamhet.

Det tar någon minut att gå från skolan till
busshållplatsen (hållplats Stora Holms Gård
alt Trafikövningsplatsen). Från Hjalmar
Brantingsplatsen (Backaplan) tar det ca 15 min
med buss 35 till skolan.

Berätta lite om skolmatsalen!
Lunch serveras på skolan i vår egen matsal.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Skolan har goda kontakter med arbetslivet och
erbjuder både APL och lärlingsutbildning.

Hur arbetar skolan med
delaktighet och inflytande
för eleverna?
Varje läsår arbetar vi tillsammans med eleverna
fram ordningsregler och går igenom likabehandlingsplanen. Vi följer den demokratiska processen
med klassråd, enhetsråd och verksamhetsråd där
eleverna deltar. På verksamhetsrådet medverkar
även politiker från gymnasienämnden. Eleverna
är med och har synpunkter på schema, mattider
i bamba och andra aktiviteter som genomförs på
skolan.

Hur arbetar skolan med
trygghet och studiero?
Varje vecka startar med att man sitter med sin
mentor, i grupp om ca 3-5 elever, och går igenom
veckan som kommer. Där har man möjlighet att
ta upp vad man vill med mentor och även prata
enskilt. Det finns alltid personal med i bamba om
man vill ha sällskap. Elevhälsoteam som består av
skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvalslärare finns på skolan alla dagar i veckan. Vi har även
tillgång till skolpsykolog några dagar per vecka.

Finns det fritids på skolan?
Nej, det finns inte på skolan.

Hur ser personalgrupperna ut?
Alla är behöriga speciallärare och yrkeslärare. Vi
har en elevassistent som finns med och stöttar vid
behov på raster.

Hur ser personaltätheten ut?
Det finns så gott som alltid minst två lärare med på
lektionerna lite beroende på gruppstorlek.

Hur ser lokalerna ut? Berätta
lite om skolbyggnaden.
Skolan är i ett plan med en huvudkorridor. Från
huvudkorridoren går sidokorridorer där de olika
programmen har sina hemvister. På skolan finns
bibliotek och Café.

Hur långt är det till bussen?
5 minuters promenad till Kungsbacka station där
bussar och pendeltåg går.

Berätta lite om skolmatsalen!
Skolmatsalen ligger på skolan och det
finns möjlighet att sitta lite mer avskilt om
man vill. Det finns alltid med en personal
i matsalen om man vill ha sällskap.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Skolan ligger alldeles intill Kungsmässans
köpcentrum.

9

Gymnasiedagarna 4:e dagen

Lerum

Trekungagymnasiet

Lerums gymnasium

Vilka program finns på skolan?

Berätta lite om skolbyggnaden.

Nationella: Fastighet, anläggning och
byggnation, Hotell, restaurang och
bageri, Hälsa, vård och omsorg samt
Administration, handel och varuhantering.

Skolan ligger i centrala Kungälv, nära naturområdet Fontin, bad- och idrottsanläggningar samt
butiker. Vi har två våningar (hiss finns) med tillgång
till klassrum, grupprum, verkstad, restaurang,
uppehållsrum, elevcafé, musikstudio och lokal
för träning med digitala verktyg. Vi har även ett
sinnesrum samt stadsbiblioteket i byggnaden
bredvid.

Individuellt program med sex klasser efter
kognitionsnivå och social förmåga.

Hur många elever går på skolan?
90 elever under innevarande läsår.

Hur stora är klasserna?
Klassernas storlek varierar beroende på program.
Nationella program har ca. 6–14 elever och
Individuellt program ca 3–8 elever per klass.

Hur arbetar skolan med
delaktighet, inflytande,
trygghet och studiero?
På skolan finns ett elevråd som träffas regelbundet
och har representanter från nationellt och individuellt program. Årligen görs en elevenkät som följs
upp och arbetas efter i skolans elevvårdsarbete.
Elevenkäten kompletteras även med djupintervjuer
med ett antal elever.
Utifrån vad som framkommer i elevenkäten anpassas
verksamheten för ökad trygghet och trivsel. På
så sätt har vi t.ex. anställt en skolvärd som finns
till för alla elever i alla rastsituationer. Vår kurator
arbetar nära eleverna. Genom flexibla lärmiljöer
och möjlighet till avskildhet vid behov, optimerar vi
möjlighet till studiero.

Hur ser personalgrupperna ut?
På skolan arbetar lärare, lärarassistenter, elevassistenter, rektorer, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare inom AKK,
skolvärd, skolsköterska, skolpsykolog, logoped och
annan administrativ personal.
Totalt 60 personal på 90 elever, fördelat efter
elevernas behov. Vi har cirka 30 elevassistenter,
varav åtta vidareutbildar sig till lärarassistenter.
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Hur långt är det till bussen?
Ca. 5 minuters promenad.

Vilka program finns på skolan?
Nationella: Fastighet, anläggning
och byggnation samt Administration,
handel och varuhantering. Vi har
också Individuella programmet.

Hur många elever går på skolan?
På nationella programmet går 6 elever och på
individuella programmet går 15 elever.

Hur stora är klasserna?
Nationella: 2–6 elever per grupp.

Berätta lite om skolmatsalen!
Skollunch erbjuds i intilliggande gymnasieskolan
Mimers Hus. Reserverade platser och tider
för våra elever finns. Det finns även möjlighet
att hämta mat i skolmatsalen och äta på
Trekungagymnasiet, för den elev som behöver det.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Vi arbetar mot ett konkret mål: Att göra dig som
elev redo för dag 1 år 5 - det vill säga, första
dagen efter att du tagit studenten. I detta ingår
en extra satsning på att du ska kunna läsa och
skriva. Vi arbetar i projekt kring språkutveckling på
alla nivåer, har en egen logoped och samarbetar
med DART. Våra svensklärare är speciallärare med
inriktning läs- och skriv, och vi har dubblerat antalet
timmar i svenskundervisning.
Vi arbetar med självständighetsträning i riktade
satsningar, som t.ex. att lära sig att åka kommunalt
eller hur man ringer och sjukanmäler sig. Din
skolgång ska leda fram till ett meningsfullt vuxenliv
där du har ett arbete eller en sysselsättning som
du trivs med, och ett boende som passar dig.
Vi rustar dig för vuxenlivet och samarbetar med
din hemkommun, Arbetsförmedling och andra
verksamheter för att allt ska fungera så bra som
möjligt den dag du lämnar skolan.
Vi är stolta över vår verksamhet och vill gärna visa
upp den. Följ oss på Facebook för att ta del av vår
vardag! www.facebook.com/trekungagymnasiet

Individuella: indelade i grupper om 4-6, vissa
kurser är grupperna större (då eleverna gynnas
av det)

Hur ser sammansättningen
av klasserna ut?

www.gymnasiedagarna.se

Kungälv

Hur ser personalgrupperna ut?
Nationella: lärare inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen samt karaktärsämnen ingår i
samma arbetslag, man samlas kring eleverna.
Här finns också två assistenter som är med vid
vissa lektionstillfällen samt vid lunchen och
rastaktiviteter.
Individuella: På IP finns en lärare per grupp
(4-6 elever), samt assistenter, 3-5 per grupp.
Några lärare engageras från andra program, till
exempel lärare i estetisk verksamhet och idrott.

Hur ser lokalerna ut? Berätta
lite om skolbyggnaden.
Lokalerna är samtliga belägna i huvudbyggnaden Eken. Här finns lektionssalar, samt vårt
café som vi driver. Vi har också en verkstad
kopplad till programmet för Fastighet,
anläggning och byggnation i en angränsade
korridor.

Det varierar!

Hur arbetar skolan med
delaktighet och inflytande
för eleverna?
Nationella: Klassråd varje vecka med avstämningar och programråd.

Hur arbetar skolan med
trygghet och studiero?
Skolan har ett Trygghetsteam som arbetar med
olika insatser för att motverka mobbing och
trakasserier, har också ”skolvärdar” som har som
uppgift att främja trygghet och bygga relationer
med elever och grupper av elever.

Hur långt är det till bussen?
Busshållplatsen ”Dergården” är 100 meter
från skolbyggnaden. Lerums station (för tåg till
Partille/Alingsås, etc.) är ca 500 meter bort.

Berätta lite om skolmatsalen!
Den finns också i huvudbyggnaden, ca
100 meter från GS lektionssalar.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Lerums gymnasiesärskola ligger mitt i Lerums
gymnasium, och vi har också en hel del samarbeten med andra program på skolan.

Finns det fritids på skolan?
Fritidsverksamheten har egna lokaler, men dessa
är belägna i samma del av skolan som våra
lektionssalar. Frukost och mellanmål/eftermiddagsaktiviteter på vardagar, på loven blandar vi
aktiviteter/utflykter med lugnare dagar på skolan
med till exempel pyssel, filmvisning och bakning.
11

Gymnasiedagarna 4:e dagen

Partille

Frejagymnasiet

Partille gymnasiesärskola

Vilka program finns på skolan?
Individuellt program och Nationellt program,
inriktning Hotell, restaurang och Bageri samt
Administration, handel och varuhantering.

Hur många elever går på skolan?
53 elever.

Hur stora är klasserna?
Mellan 4–7, i vissa kurser samläser man över årskurserna
och då kan det vara 8-11 i gruppen.

Hur ser sammansättningen
av klasserna ut?
Åldersintegrerat på Individuella programmet. På nationella programmet växlar det mellan olika kurser. Ibland
undervisning i en årskull, ibland blandat mellan årskurserna.

Hur arbetar skolan med delaktighet
och inflytande för eleverna?
På nationella programmet finns schemalagt en timme/
vecka för klassråd, då mentorerna och lärarna på
programmet träffar eleverna och har en dialog om innehåll
och planering av studierna. På individuella programmet
sker delaktigheten genom att eleverna påverkar undervisningens innehåll.

Hur arbetar skolan med
trygghet och studiero?
Lärare arbetar tillsammans med specialpedagog för en
gemensam lektionsstruktur i flera klasser för att skapa
igenkänning och trygghet för eleverna. Trivselenkäter
genomförs varje år på skolan och elevhälsan följer upp
resultaten med klasserna. Vid uppstarten på höstterminen
arbetar mentorerna med samarbetsövningar för att stärka
trivseln i elevgruppen från start.

Finns det fritids på skolan?
Fritids får man ansöka om via LSS, det finns fritids nära
skolan.
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Hur ser personalgrupperna ut?
Personalen består av lärare, assistenter, elevhälsa
och administration. Det finns assistenter i nästan alla
undervisningsgrupper. Antalet varierar beroende på
elevernas behov. Vi har totalt 52 anställda på 53
elever.

Berätta om skolbyggnaden.
Skolverksamheten är förlagd på Frejagatan 5 (hus
K samt två intilliggande växthus), Frejagatan 1
(Aktiviteten, Restaurang Freja) och på Fiskargatan 4
(hus P). På Fiskargatan finns alla klasser på individuella programmet samt de estetiska salarna (musik,
bild, keramik). Här finns också rektorsexpedition.
Elevhälsan finns i hus K. Restaurang Freja är en
lunchrestaurang med bageri och café som drivs
av elever och lärare. Idrottshallen finns också på
Aktiviteten.

Hur långt är det till bussen?
Närmaste hållplats ligger bara några hundra meter
från skolan.

Berätta lite om skolmatsalen.
Elever äter i en liten lugn matsal i direkt
anslutning till Fässbergsskolan.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Vi är enda gymnasiesärskolan i Sverige som erbjuder
utlandspraktik. I nov/dec genomförs ett helt unikt
internationellt projekt för första gången. Då reser
6 elever från Hotell, restaurang och bageri på tre
veckors APL i Kenya.
I växthuset kopplas olika ämnesområden och kurser
till mer praktiska och vardagsnära inslag. Det är av
stort värde för eleverna på individuella programmet.
Vi arbetar med metoden Förmågecirkeln – ett
verktyg som kopplar ihop styrdokument och praktik.
Metoden är ett sätt att konkretisera och visualisera lärandet. Vi tydliggör de fem förmågorna
samarbete, ansvar, kreativitet, kommunikation och
reflektion.

Vilka program finns på skolan?

Finns det fritids på skolan?

Individuella programmet och två nationella
program: programmet för estetiska verksamheter
och programmet för fordon och godshantering

Vi har fritids nu, men kommer inte att ha det efter
31 december 2021.

Hur många elever går på skolan?

Vi har lärare, speciallärare, fordonslärare och lärare
i de olika estetiska ämnen, t.ex. bildlärare, teaterlärare, musiklärare, 2 specialpedagoger och ett
EHT team. 25 personal på 33 elever och ca. hälften
av personalen är elevassistenter

Hos oss går 33 elever.

Hur stora är klasserna?
De nationella programmen är uppdelade på två
grupper i de gymnasiegemensamma ämnena 7 i
varje, och på fordonsämnena är det 8 elever, på
estetiska 6 elever.

Hur ser sammansättningen
av klasserna ut?
Vi har åldersintegrerade klasser.

Hur arbetar skolan med
delaktighet och inflytande
för eleverna?
Lärarna arbetar tillsammans med eleverna för att
de ska vara delaktiga i ämnesinnehåll och moment
i undervisningen. Vi har klassråd där eleverna
får framföra sina önskemål, introduktionssamtal,
utvecklingssamtal och ämnessamtal där fokus
ligger på eleven och dess lärande för att de ska
ges möjlighet till delaktighet i sin undervisning.

Hur arbetar skolan med
trygghet och studiero?
Vi arbetar mycket med grupprocesser och hur man
ska vara mot varandra, vi har aktiviteter på rasterna
för de som vill. Personal är med vid förflyttningar
mellan lokaler, ombyten till idrotten och vid lunchen
i matsalen. Vi har egna avskärmade arbetsplatser i
klassrummen, tillgång till grupprum för att de som
behöver extra studiero. Samt klassrumsregler som
eleverna varit med att ta fram.

www.gymnasiedagarna.se

Mölndal

Hur ser personalgrupperna ut?

Hur ser lokalerna ut? Berätta
lite om skolbyggnaden.
Vi har en del av Partille gymnasium, en lokal med
två våningar, där individuella programmet är på
en våning och Nationella på en våning. Vi har
en ingång via gymnasiet och Kulturrum samt en
egen ingång. Vi använder salar på Gymnasiet ex,
musikal, bildsal, teatersal, hemkunskapssal. Vi har
en egen fordonshall, men delar ex tvätthall med
Gymnasiet.

Hur långt är det till bussen?
Till busshållplatsen utanför skolan är det 50 m. Till
busstationen i Allum är det 5 min promenad och till
tåget 5 min promenad.

Berätta lite om skolmatsalen!
Skolmatsalen ligger ca 5 min från skolan. När
vi kommer dit är vi själva den första kvarten
så att alla ska hinna ta sin mat och sätta sig
i lugn och ro innan gymnasiets övriga elever
kommer dit. Personal är alltid med och äter
tillsammans med eleverna. Det finns ett separat
salladsbord samt vegetarisk mat som alternativ.
Det går även att få olika typer av specialkost.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Vi är en liten skola som är integrerad i ett litet
Gymnasium, vi är en naturlig del på skolan och
deltar i gemensamhetsaktiviteter såsom student,
friluftsdagar och de aktiviteter vi tycker passar bra.
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Uddevalla

Nösnäsgymnasiet

Gymnasiesärskolan Uddevalla

Vilka program finns på skolan?
• Programmet för fordonsvård- och
godshantering(service, underhåll och reparation)
• Programmet för fastighet, anläggning och
byggnation (skolförlagt och lärling)
• Programmet för administration, handel
och varuhantering (lärling)
• Programmet för hantverk och
produktion (industriell produktion)
• Programmet för hotell, restaurang
och bageri (lärling)
• Programmet för hälsa, vård och omsorg

Hur många elever går på skolan?
Hos oss går 10 elever.

Hur stora är klasserna?
De flesta elever samläser yrkesämnen med gymnasieklasser och har APL. Gymnasieklasserna är mellan
10-25 elever. I Gymnasiesärskolans egna lokaler där
vi läser programgemensamma ämnen är vi mellan
2-10 elever

Hur ser sammansättningen
av klasserna ut?
Åldersintegrerat i våra lokaler då vi läser programgemensamma ämnen och ”rena” årskullar när eleverna
samläser med gymnasieklasser.

Hur arbetar skolan med trygghet
och studiero samt delaktighet
och inflytande för eleverna?
Fortlöpande arbete genom utvärderingar, klassråd/
elevråd, löpande lektionsarbete mm.

Finns det fritids på skolan?

Hur ser personalgrupperna ut?
Yrkeslärare och gymnasielärare/lärare för grundskolan samt elevassistent och resurspedagog.

Hur ser personaltätheten ut?
I Gymnasiesärskolans egna lokaler där vi läser
programgemensamma ämnen är vi mellan 2-3
personal på mellan 2-10 elever. När eleverna
samläser med gymnasieprogram ser det olika
ut men vi har ibland elevassistent med i dessa
grupper

Vilka program finns på skolan?
Individuella programmet, Hälsa vård och omsorg,
Hotell, restaurang och bageri, Hantverk och
produktion, Fastighet, anläggning och byggnation,
Fordonsvård och godshantering, Administration,
handel och varuhantering, Skog, mark och djur,
Samhälle, natur och språk.

Hur många elever går på skolan
och hur stora är klasserna?
På gymnasiesärskolan går 90 elever.

Hur ser lokalerna ut? Berätta
lite om skolbyggnaden.
Nösnäsgymnasiet är en stor skola i fyra etage
med över 1000 elever. Eleverna i gymnasiesärskolan samläser till stor del med gymnasieklasser vilket innebär att de rör sig över hela
skolan. Gymnasiesärskolan förfogar över ett
stort klassrum och mindre grupprum. Här läser
eleverna gymnasiesärskolegemensamma ämen.

Hur långt är det till bussen?
Bussen går precis utanför entrén.

Berätta lite om skolmatsalen!
Det finns två stora matsalar. En ligger på första
etage där vi också har vårt egna klassrum. Den
andra ligger på femte etage. Man väljer själv
till vilken matsal man vill gå och om man vill
ha sällskap av klasskamrater/elevassistent.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Det är en stor, ljus och trevlig skola. Våra elever
samläser med gymnasieklasser.

www.gymnasiedagarna.se

Stenungsund

Berätta lite om skolmatsalen!
Det finns två olika skolmatsalar beroende på
vilket program man går på. De som går på
Individuella programmet har reserverade bord
i matsalen så eleverna vet var de ska sitta.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Vår skola är en skola som vill att alla elever ska
utvecklas så långt som möjligt, förbereda inför
vuxenlivet och arbetslivet så mycket det bara
går.

Hur arbetar skolan med delaktighet
och inflytande för eleverna?
Klassråd, hus-samverkansmöten, elevskyddsombud.

Finns det fritids på skolan?
Ja det för fritids i samma lokaler som individuella
programmet finns. Det söker man via LSS.

Hur ser personalgrupperna ut?
Det finns alltid en lärare på alla lektioner samt ett
antal assistenter beroende på behov i klasserna.

Berätta lite om skolbyggnaden.
Gymnasiesärskolan i Uddevalla har program utspritt
i olika skolhus beroende på program. Vi är en del av
hela Uddevalla gymnasieskola.

Hur långt är det till bussen?
Det är olika beroende på vilket program man går
på men det är inga problem att gå till busshållsplatserna.

Nej, det finns inte på skolan.
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Dals-Ed

Utsikten
Vilka program finns på skolan?
Vi har individuellt program + 3 nationella program:
•
Hälsa, vård, omsorg
•
Fastighet, anläggning, byggnation
•
Administration, handel, varuhantering

Hur många elever går på skolan
och hur stora är klasserna?

Berätta lite om skolbyggnaden.

Hur ser sammansättningen
av klasserna ut?

Det är en liten skola, flera byggnader finns inom skolområdet. Gymnasiesärskolans lokaler är byggda 2009.
Gemensamt café finns i skolans centrum, idrottshallen
ligger 50 m. från huvudentrén. Eleverna har de flesta
av sina lektioner i ett och samma hemklassrum, men
beroende på gruppindelningar kan de ibland gå till ett
angränsande klassrum.

Eleverna läser i olika grupper. I vissa ämnen kan det vara
åldersintegrerat och i vissa ämnen kan det vara en ren
årskull där man läser med elever från andra program.

Hur långt är det till bussen?

På skolan går 103 elever, varav 39 på gymnasiesärskolan.
Klasserna varierar från 3-11 elever.

Hur arbetar skolan med delaktighet,
trygghet och studiero för eleverna?
Alla klasser har klassråd och från klassrådet väljs en
representant ut till skolans elevråd. Enskilda lärare
arbetar med delaktighet och inflytande för eleverna i
den specifika undervisningssituationen. Varje elev har en
mentor och med denna förs individuella samtal, här finns
stora möjligheterna för eleverna att föra fram synpunkter
och önskemål som rör utbildningen eller skolan.
Trygghet och studiero är en viktig del i det förebyggande arbetet för all skolans personal. Vi är en liten skola
med hög personaltäthet och alla-känner-alla-känsla,
vilket skapar goda förutsättningar för en trygg miljö för
eleverna. Innan eleven börjar görs en kartläggning av
elevens behov för att dessa ska kunna tillgodoses från
start.

Finns det fritids på skolan?
För de elever som har behov av det finns Förlängd
skoldagsomsorg i skolans lokaler. Många elever bor
också på något av skolans internat (LSS-boende) och går
dit efter skolan. Där ordnas fritidsaktiviteter och man får
öva på sånt som är viktigt att kunna i framtida boende.

Hur ser personalgrupperna ut?
Vi har lärare och elevassistenter samt elevhälsoteam
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som arbetar med eleverna. Personalen är indelade i olika
arbetslag, med ett tätt samarbete mellan de olika arbetslagen. Vi har idag 39 elever och 32 personal. En lärare är
alltid ansvarig för lektionen, men beroende på elevernas
behov i den aktuella gruppen finns en eller flera elevassistenter med som stöd.

För elever som pendlar till andra kommuner finns en
busshållplats precis utanför skolan. I vissa fall behöver
eleverna ta sig till busstationen som ligger 10 min
promenad bort. Skolan har också egna minibussar, som
kan skjutsa eleverna till buss- och tågstation när extra
packning ska med hem. Till boendet tar det ca. 10 min
att gå, utifrån individuella behov/förutsättningar får elever
skjuts med skolans minibussar denna sträcka.

P.S. Glöm inte att följa
oss i sociala medier
@gymnasiedagarna

Berätta lite om skolmatsalen!
I skolmatsalen äter samtliga skolans elever, i olika
omgångar mellan kl. 11:00-12:30. Det finns alltid
personal som äter tillsammans med eleverna.

Är det något annat ni vill
berätta om er skola?
Tack vare vårt boende har vi möjlighet att jobba med
eleven dygnet runt och på så sätt på bästa möjliga
sätt förbereda eleven för livet efter gymnasiesärskolan.
Boendet är en separat insats som sökes via LSS i hemkommunen. Skolan ligger vackert i ett litet samhälle, vi har
skog och sjö precis utanför och nära till elljusspår och
badplats. Naturen försöker vi använda så mycket som
möjligt för att ge eleverna erfarenheter och praktiskt
lärande. Vi åker också på utflykter och studiebesök. På
området finns bl.a. växthus och vindskydd med grillplats,
vilket ger naturliga chanser till utomhuslektioner utan
någon förflyttningstid.

Material framtaget av Göteborgsregionen (GR)
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.

