
Läsåret
2022/2023

GYMNASIESÄRSKOLAN

program
katalog



2 GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan är för dig som behöver extra hjälp i  
skolan. Gymnasiesärskolan är fyraårig och vänder sig till  
ungdomar med utvecklingsstörning. Här får du fyra lärorika  
år med glädje, kunskap, utmaningar och möjligheter.

Syftet är att ge en god grund för:
• Yrkesverksamhet
•  Fortsatta studier
•  Personlig utveckling
•  Aktivt deltagande i samhällslivet

6.

Besök
Det kan vara bra att hälsa på skolan och 
det program du valt innan du söker.

Praktik
Du kan också praktisera  
på en gymnasiesärskola
för att se hur det är.

Anmälan
Sätt dig sen med din SYV  
och fyll i en anmälan på nätet.

Sök till gymnasiesärskolan

Vill du veta mer?
Surfa in på  

utbildningskaraborg.se
eller skolverket.se
Du kan också alltid  

fråga din SYV.

3.

1.

2.

4.

5.

Du får inte vara äldre än 20 år när du börjar. Här i broschyren kan du läsa om vad du kan studera. 
Lycka till i ditt val!

Skicka
Din ansökan ska vara skickad  
via webben till antagningskansliet 
på utbildningskaraborg.se  
senast den 1 februari.

Besked
I maj får du ett antagningsbesked  
skickat till dig.

Skolstart 
Skolan startar i augusti.
Det får du mer information om.
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Många roliga och intressanta program
På gymnasiesärskolan anpassas undervisningen efter dina behov och intressen, 
det blir både enklare och roligare för dig. Du lär dig på ditt sätt och i din takt, 
men tillsammans med andra. De nationella programmen förbereder dig för ett 
yrkesliv. De individuella programmen är anpassade utifrån vad just du kan och 
behöver hjälp med.

Sedan finns det några specialutbildningar: särskilda 
varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt 
godkända idrottsutbildningar. Du kan läsa mer om 
dessa utbildningar på skolverket.se eller fråga  
din SYV.

Ekonomi
När du går gymnasiesärskolan får du förlängt barn-
bidrag. Det ordnar din skola. Från 1:a juli det år du 
fyller 19 kan du ansöka om aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan. Behöver du bo på annan ort, kan 
du få inackorderingstillägg från CSN eller hemkom-
munen. 

Om du väljer bort gymnasiesärskolan har du möjlig-
het att gå på yrkesintroduktion, individuellt alternativ 
eller språkintroduktion inom gymnasieskolan.

Din SYV hjälper dig med dina frågor.

Gymnasiesärskolebevis
Oavsett om du läser ett individuellt eller ett  
nationellt program får du ett gymnasiesärskolebevis 
som visar vilka kunskaper och erfarenheter du  
har efter fyra år i gymnasiesärskolan. På de  
nationella programmen får du också betyg  
efter varje avslutad kurs.
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Nationella program

Individuella program

• 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

Ett nationellt program är uppdelat i:
Ämnen gemensamma för särskolan  
900 poäng
Poäng som alla läser:
• Engelska, 100 p
• Estetisk verksamhet, 100 p
• Historia, 50 p
• Idrott och hälsa, 200 p
• Matematik, 100 p
• Naturkunskap, 50 p
• Religionskunskap, 50 p
• Samhällskunskap, 50 p
• Svenska eller svenska som andraspråk, 200 p

Programgemensamma ämnen  
400-600 poäng
Är ämnen speciella för det program du väljer. På 
programmet Hantverk och produktion läser du t ex 
ämnet Material och verktyg.

Programfördjupning 700-900 poäng
Dessa ämnen och kurser kompletterar och fördjupar 
de programgemensamma. Här får du läsa mer av de 
ämnen som förbereder dig för arbetslivet. Fråga på 
den skola du tänker söka vilka programfördjupningar 
de har.

Individuellt val 200 poäng
Ger dig chans att välja mellan de kurser som din skola 
erbjuder. Kanske vill du prova något helt nytt?

Gymnasiesärskolearbete 100 poäng
Målet med gymnasiesärskolearbetet är att visa att 
eleven är förberedd för att arbeta inom det yrkes-
område programmet riktar sig mot.

Lärlingsutbildning
Kanske tycker du bättre om att arbeta än att gå i skolan. 
Då kan du i vissa kommuner gå lärlingsutbildning. 
Du gör minst halva din utbildning på en arbetsplats. 
I skolan läser du bara de ämnen som är gemensamma 
för särskolan tillsammans med dina klasskamrater. 
Prata med din SYV om vad som gäller där du bor.

Ett nationellt 
program = 2500 poäng.

Den garanterade undervisningstiden 
= 3600 timmar fördelade

på fyra år.

Ett individuellt  
program = 3600 timmar 

fördelade på fyra år.
OBS! Läs mer om det individuella

programmet på sid 18.

Det individuella programmet är till för dig som inte  
kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan.  
Utbildningen ger dig kunskaper för att du ska kunna  
leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

• Estetisk verksamhet
•  Hem- och konsumentkunskap
•  Idrott och hälsa
•  Natur och miljö
•  Individ och samhälle
•  Språk och kommunikation

APL – arbetsplatsförlagt lärande
Du är inte bara i skolan. Du gör minst 22 veckors 
praktik (APL – Arbetsplatsförlagt lärande). Då får du 
genomföra delar av utbildningen på olika arbetsplatser 
och få en arbetsgemenskap.
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Programutbud
Programmet för administration, handel  
och varuhantering
De la Gardiegymnasiet, Gymnasium Skövde

Programmet för estetiska verksamheter
Olinsgymnasiet

Programmet för fastighet, anläggning 
och byggnation
Gymnasium Skövde, Vadsbogymnasiet

Programmet för fordonsvård  
och godshantering
Olinsgymnasiet

Programmet för hantverk och produktion
De la Gardiegymnasiet

Programmet för hotell, restaurang  
och bageri
De la Gardiegymnasiet, Gymnasium Skövde,  
Vadsbogymnasiet

Programmet för hälsa, vård och omsorg
Gymnasium Skövde, Ållebergsgymnasiet

Programmet för skog, mark och djur
Naturbruksgymnasiet Sötåsen

Individuella program
De la Gardiegymnasiet, Katedralskolan, Gymnasium 
Skövde, Vadsbogymnasiet, Ållebergsgymnasiet

Här hos oss på De la Gardiegymnasiet erbjuder vi dig  
en omväxlande och intressant utbildning utifrån dina  
intressen. Vi varvar teori, praktiskt arbete och arbets-
platsförlagt lärandepraktik under dina fyra år. 

Du får möjlighet att studera i fräscha och ändamålsenliga lokaler som är  
placerade mitt i De la Gardiegymnasiet. Vi arbetar mycket med digitala  
verktyg och varje elev har sin egen dator, alternativt Ipad. 

På våra nationella program får du möjlighet att bredda din utbildning 
genom det individuella valet. Du kan välja mellan Omvårdnad, Barnet  
i förskolan samt Fastighetsskötsel. Din personliga och sociala utveckling  
är viktig för oss och vi arbetar för att du ska få bästa möjliga förberedelse  
inför vuxenlivet.

www.delagardie.se

De la Gardiegymnasiet, Lidköping
Programmet för: Administration, handel och varuhantering. 
Hantverk och produktion. Hotell, restaurang och bageri.  
Individuella program. 

För aktuellt programutbud se www.delagardie.se
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De la Gardiegymnasiet, Lidköping
Programmet för: Administration, handel och varuhantering. 
Hantverk och produktion. Hotell, restaurang och bageri.  
Individuella program. 

För aktuellt programutbud se www.delagardie.se

Gymnasium Skövde, Kavelbro i Skövde
Programmet för: Administration, handel och varuhantering. 
Fastighet, anläggning och byggnation. Hotell, restaurang 
och bageri. Hälsa, vård och omsorg. Individuella program.

Din utveckling – vårt mål!
Under din gymnasietid arbetar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig 
själv och klara av ett framtida vuxenliv med yrkesverksamhet, sysselsättning, 
fortsatta studier, boende och fritid. 

De nationella programmen förbereder dig för yrkeslivet och fortsätta studier. 
Du får stöd och hjälp i en anpassad studiemiljö och får arbeta mycket prak-
tiskt. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får prova 
på olika arbetsplatser.

Individuella program är individanpassad undervisning som ger utveckling 
och trygghet i vardagen. Programmen utformas efter dina förutsättningar 
och behov, vilket bland annat innebär kommunikation på alternativa sätt. 
Undervisningen sker i lugn takt och i mindre grupper. Vi strävar efter att 
utbildningen ska upplevas som meningsfull, hanterbar och begriplig. 

Läs mer om skolan, programmen och se informationsfilmen på;

www.gymnasiumskovde.se

Katedralskolan, Skara
Programmet för: Individuella program.

Du står i centrum och får genom olika val möjlighet att påverka  
innehållet i dina studier. Vi presenterar en spännande väg till vuxenlivet 
där din personliga utveckling är målet. Dina fyra studieår avslutas med 
Katedralskolans student där du får vara med om roliga aktiviteter och 
högtidliga traditioner.

www.katedralskolan.nu

På Katedralskolan får du en omväxlande och händelserik 
studietid med mängder av möjligheter till oförglömliga 
upplevelser. Du kommer att få nya kompisar och träffa  
många intressanta människor. Vårt program finns mitt  
i Katedralskolans fina lokaler där vi deltar i allt som  
händer. 
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Naturbruksgymnasiet, Sötåsen
Programmet för: Skog, mark och djur.

Skolan ligger mitt i naturen med djur, natur och skog inpå knutarna. Den är 
ganska liten och har en trivsam miljö där elever och personal arbetar tillsam-
mans. Du erbjuds en utbildning där teori varvas med mycket praktik på ett 
unikt sätt. Här får du uppleva en studiemiljö med ett nära samarbete mellan 
lärare och elever. 

Du får arbeta mycket utomhus i en yrkesutbildning där du kommer nära 
djur och natur och träning inför vuxenlivet. 

Vi erbjuder möjlighet till internatboende, skolgång med små grupper, lugn 
studietakt och vuxenstöd av såväl lärare som annan personal. Skolan har 
möjlighet att ta hänsyn till individuella önskemål.

www.vgregion.se/naturbruk

Är du intresserad av djur, natur och maskiner? Sök då 
gymnasiesärskolans fyraåriga program på naturbruks-
skolan Sötåsen. Här erbjuds utbildning inom bland annat 
häst, jordbruk, djur och trädgård.

Olinsgymnasiet, Skara
Programmet för: Fordonsvård och godshantering.  
Estetiska verksamheter.

I moderna lokaler med engagerade lärare, som alla jobbar för att elevernas 
studietid ska bli så bra som möjligt, erbjuder vi programmet för Estetiska 
verksamheter med inriktningarna musik, dans eller teater och programmet 
för Fordonsvård och godshantering.

Är du nyfiken på oss? Tveka inte – kom och besök oss!

Studentboende
För dig som bor lite längre bort erbjuder vi studentrum i anslutning till 
skolan.

www.olinsgymnasiet.se

Olinsgymnasiet är en fristående skola i centrala Skara  
som är fylld med utmaningar och möjligheter till personlig  
utveckling. Vi tränar på att samarbeta, ta initiativ och  
ansvar – tillsammans skapar vi! 
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Vadsbogymnasiet, Mariestad
Programmet för: Fastighet, anläggning och byggnation.  
Hotell, restaurang och bageri. Individuella program. 

I skolan varvas praktiska inslag med teori. Vårt mål är att du som elev ska ha ett 
jobb eller en sysselsättning efter skoltiden. Social gemenskap och personlig utveck-
ling lägger vi stort fokus på. Andra viktiga ledord i utbildningen är självständighet
och delaktighet. Hoppas vi ses i höst!

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare 
Anton Holgersson 0501-75 56 14.

www.vadsbogymnasiet.se

Ållebergsgymnasiet, Falköping
Programmet för: Hälsa, vård och omsorg. 
Individuella program.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom 
hälsa, vård och omsorg. Dessutom ska utbildningen utveckla dina kunskaper 
om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt olika former av 
hälsofrämjande arbete. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och vi 
har en egen praktiksamordnare med ett stort kontaktnät som hjälper till att 
ordna fram lämpliga praktikplatser för alla våra elever. 

Hos oss har du också tillgång till både dator och iPad och vi använder 
dessa som ett naturligt verktyg i vardagen. Ållebergsgymnasiet erbjuder 
också det individuella programmet där utbildningen utgår från dina egna 
förutsättningar, behov och intressen. På Individuella programmet finns 
möjlighet till praktik och målet med utbildningen är att du förbereds för 
ett meningsfullt vuxenliv med boende, arbete och fritid.

www.allebergsgymnasiet.se 

På Vadsbogymnasiet vill vi att du som elev ska väcka  
din nyfikenhet och lusten att lära nya saker.

Hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program.  
Efter avslutade studier ska du ha kunskaper för arbete 
inom exempelvis fritid eller friskvård.

Tveka inte att 
besöka skolornas hemsidor  
för att få mer information.

Du vet väl att du alltid är välkommen  
att hälsa på i skolorna, se respektive

skolas tid för öppet hus 
på sista sidan.

På skolverket.se  
kan du ladda ner information 

om programmen. 
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Administration, handel
och varuhantering AHADM

PROGRAMMET FÖR

Programmet passar dig som gillar service, 
ordning och att träffa människor. Det 
kan till exempel förbereda dig för arbete 
inom försäljning, inköp och varuflöden.

På programmet arbetar du både praktiskt och  
teoretiskt. Du får arbeta på egen hand och  
tillsammans med andra. Du tränar på att  
diskutera, tänka efter och säga vad du tycker. 

Förutom alla de vanliga ämnena i skolan,  
lär du dig:
• Hur man säljer och hjälper kunder.

• Prismärkning och att ta hand om varor.

• Hur man gör reklam.

• Hur man arbetar med transporter av varor.

• Vad man gör på ett lager.

• Använda kontorsutrustning och vanliga

 programvaror i datorn.

• Arbeta med ekonomi och andra uppgifter på kontor.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  500 p
Administration 100 p
Handel  100 p
Information och kommunikation  100 p
Inköp och logistik  100 p
Service och bemötande  100 p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  800 p
Valbara kurser: Administration, Entreprenörskap,  
Form och design, Godshantering, Handel, Hem- och  
konsumentkunskap, Hotell, Idrott och hälsa, Informa-
tion och kommunikation, Inköp och logistik, Lager och 
terminal, Livsmedels- och näringskunskap, Lokalvård, 
Samhällskunskap, Service och bemötande.

Jobba i butik,  
lager eller  
på kontor

Finns på De la Gardiegymnasiet • Gymnasium Skövde
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Jobba i butik,  
lager eller  
på kontor

Estetiska verksamheter EVEST

PROGRAMMET FÖR

Här får du arbeta med konstnärliga  
uttryck. Det kan handla om allt från att 
dreja krukor till att trycka på textil eller 
spela instrument. Kolla på den skola du 
tänker söka vilken fördjupning de har.

På programmet arbetar du både praktiskt och  
teoretiskt. Du får träna på att samarbeta och möta 
människor i olika situationer. Vi övar också på att 
diskutera, tänka efter och säga vad vi tycker.

Förutom alla de vanliga ämnena i  
skolan, lär du dig:
• Skapa och uppleva konst och kultur.

• Hur ett arbete på till exempel förskola  

 eller fritidsgård går till.

• Använda digitala verktyg.

• Mer om konstnärliga studier.

• Arbeta med olika estetiska uttryck och tekniker.

• Utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet.

• Presentera det du skapat med både ord och bild.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  500 p
Estetisk kommunikation  200 p
Konst och kultur  100 p
Medieproduktion 100 p
Svenska eller svenska som andraspråk  100 p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  800 p
Valbara kurser: Bild, Dans, Digitalt skapande,
Entreprenörskap, Form och design, Fotografisk bild,
Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa,
Information och kommunikation, Medieproduktion,
Musik, Samhällskunskap, Service och bemötande,
Svenska, Teater.

Filma, ta foto  
eller spela  

gitarr

Finns på Olinsgymnasiet
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Fastighet, anläggning
och byggnation FAFAS

PROGRAMMET FÖR

Hus och fastigheter behöver repareras, 
fixas och lagas. Det lär du dig här. Men 
även trädgårdar och parker behöver 
skötas. Det lär du dig också på det här 
programmet.

På programmet lär du dig att arbeta med reparationer 
och underhåll av fastigheter och byggnader både ute 
och inne. Arbetet är både praktiskt och teoretiskt.  
Du ska tycka om att arbeta med andra människor  
och service.

Förutom alla de vanliga ämnena i skolan,  
lär du dig:
• Reparationer och underhåll av fastigheter  

 och byggnader.

• Underhåll eller markarbeten i parkmiljöer.

• Reparationer, lokalvård och måleri.

• Använda och sköta olika verktyg och redskap.

• Arbeta och samtala med andra.

• Ge god service och möta människor.

• Arbeta och lyfta rätt så du inte får skador.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 p
Bygg och anläggning  100 p
Fastighetsskötsel  200  p
Service och bemötande 100  p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  900 p
Valbara kurser: Bygg och anläggning,  
Entreprenörskap, Fastighetsskötsel, Fordonsteknik, 
Hantverkstekniker, Hem- och konsumentkunskap,  
Idrott och hälsa, Information och kommunikation,  
Lokalvård, Material och verktyg, Måleri,  
Naturbruksteknik, Naturkunskap, Samhällskunskap,  
Service och bemötande, Skötsel av utemiljöer,  
Växtkunskap.

Bygga, 
spika och 

måla

Finns på Gymnasium Skövde • Vadsbogymnasiet
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Bygga, 
spika och 

måla
Fordonsvård  
och godshantering FGFOR

PROGRAMMET FÖR

Gillar du att meka med bilar och fixa 
med maskiner? Tycker du det är roligt 
att hålla ordning på paket och gods?  
Då är programmet för Fordonsvård  
och godshantering ett bra val.

Det här är ett program för dig som är intresserad  
av olika typer av fordon, lager och godshantering.  
Arbetet är både praktiskt och teoretiskt. Du ska trivas 
med att möta olika människor och arbeta med andra.

Förutom alla de vanliga ämnena i skolan,  
lär du dig:
• Om olika fordon och skötsel – däckbyten och biltvätt.

• Hantera gods på lager och i terminaler.

• Använda olika datasystem inom lagerhantering.

• Samarbeta med kunder och bemöta dem med  

 bra service.

• Hur du får en bra hälsa och undviker arbetsskador.

• Sköta och reparera maskiner.

• Använda olika typer av verktyg.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  600 p
Fordonsbranschen  200 p
Fordonsteknik 200  p
Godshantering 200  p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  700 p
Valbara kurser: Entreprenörskap, Fordonsteknik,
Fordonsvård, Godshantering, Handel, Hem- och
konsumentkunskap, Hjulutrustningsteknik, Idrott  
och hälsa, Information och kommunikation, Inköp  
och logistik, Lager och terminal, Material och verktyg,
Samhällskunskap, Service och bemötande,
Verkstadsteknik.

Meka 
med bilar, 
cyklar och 
traktorer

Finns på Olinsgymnasiet
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Hantverk och produktion HPHAN

PROGRAMMET FÖR

Att arbeta med sina händer är svårt men  
viktigt. På programmet för Hantverk och 
produktion lär du dig olika hantverk. Du 
får också utveckla dina kunskaper i färg 
och form.

Du kommer att arbeta med uppgifter inom hantverk 
och produktion. Hur du kan använda maskiner och 
redskap. På programmet får du också träna dig på att 
samarbeta och möta kunder.

Förutom alla de vanliga ämnena i skolan,  
lär du dig:
• Formgivning och tillverkning av hantverksföremål.

• Montering och svetsning.

• Sköta och använda maskiner och redskap.

• Tillverkningsmetoder inom olika hantverk.

• Om olika material.

• Samarbeta och möta kunder på ett serviceinriktat sätt.

• Hur du får en bra hälsa och undviker arbetsskador.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400 p
Form och design  100 p
Hantverk och produktion 200  p
Material och verktyg 100  p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  900 p
Valbara kurser: Bild, Digitalt skapande, Entreprenör-
skap, Form och design, Godshantering, Handel,  
Hantverkstekniker, Hem- och konsumentkunskap, 
Idrott och hälsa, Industriell produktion, Information  
och kommunikation, Material och verktyg, Samhälls-
kunskap, Service och bemötande, Verkstadsteknik.

Skapa 
med dina 

händer

Finns på De la Gardiegymnasiet
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Skapa 
med dina 

händer
Hotell, restaurang  
och bageri HRHOT

PROGRAMMET FÖR

Lukten av nybakat bröd eller smaken av 
en god måltid kan man inte få för mycket 
av. Här får du lära dig hur man gör. Du 
får också lära dig hur det är att arbeta på 
hotell.

Programmet är för dig som vill arbeta med matlag-
ning, bakning och livsmedel. Du kan också välja det 
här programmet om du vill arbeta med att ta hand 
om gäster på hotell och restaurang.

Förutom alla de vanliga ämnena i skolan,  
lär du dig:
• Matlagning, bakning och servering.

• Hur man tar hand om livsmedel.

• Arbeta i olika typer av kök.

• Om hygien, näringslära, specialkost och  

 alkoholservering.

• Ge god service åt kunder och gäster.

• Arbeta, träna och äta rätt för att må bra.

• Städa och diska i kök och på hotell.

• Servera och duka snyggt.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  600 p
Bageri och konditori  100 p
Hotell 100  p
Livsmedels- och näringskunskap 100  p
Måltids- och branschkunskap 200 p
Service och bemötande 100 p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  700 p
Valbara kurser: Administration, Bageri- och konditori-
kunskap, Engelska, Entreprenörskap, Form och design,
Handel, Hem- och konsumentkunskap, Hotell, Idrott  
och hälsa, Information och kommunikation, Livsmedels- 
och näringskunskap, Lokalvård, Matlagningskunskap,
Matupplevelser, Samhällskunskap, Serveringskunskap, 
Service och bemötande.

Baka, 
servera eller 

laga mat

Finns på De la Gardiegymnasiet • Gymnasium Skövde • Vadsbogymnasiet



16 GYMNASIESÄRSKOLAN

Hälsa, vård och omsorg HOHAL

PROGRAMMET FÖR

Ibland behöver alla någon som tar hand 
om en. Både gamla och unga. Här får 
du undervisning om hur man gör. Gillar 
du att hjälpa människor och vill lära dig 
mer om service är det här programmen 
för dig.

Hälsa, vård och omsorg är till för dig som vill arbeta 
med människor i olika åldrar med olika behov. Det 
kan handla om arbete på fritidsgård eller förskola.  
Det kan också handla om att hjälpa äldre personer.

Förutom alla de vanliga ämnena i skolan,  
lär du dig:
• Hur viktigt det är med kost och motion.

• Om människans kropp och olika behov.

• Om olika funktionsnedsättningar.

• Vård och omsorg, hälsa och sjukdom.

• Om hur vi ska vara mot varandra.

• Arbeta, träna och äta rätt för att må bra.

• Ta hand om enklare olycksfall.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  600 p
Hälsa 200 p
Människa 100  p
Service och bemötande 100  p
Vård och omsorg 200 p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  700 p
Valbara kurser: Barnet i förskolan, Entreprenörskap, 
Estetisk kommunikation, Form och design, Fritid och 
friskvård, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och 
hälsa, Information och kommunikation, Lokalvård, 
Matlagningskunskap, Människokroppen, Naturkunskap, 
Samhällskunskap, Serveringskunskap, Service och  
bemötande, Svenska, Svenska som andraspråk,  
Vård och omsorg.

Hjälpa 
gamla och 

unga

Finns på Gymnasium Skövde • Ållebergsgymnasiet
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Skog, mark och djur SKSKO

PROGRAMMET FÖR

Naturen är kanske det viktigaste vi har. 
Men någon måste sköta den. Vårda  
skogen. Ta hand om djuren. Vattna 
fruktträd och buskar. Det lär du dig på 
programmet för Skog, mark och djur.

Programmet är till för dig som vill arbeta inom natur-
bruk. Det kan handla om lantbruk, trädgårdsskötsel 
eller skogsarbete. Är du intresserad av djurskötsel  
passar det här programmet också dig.

Förutom alla de vanliga ämnena i skolan,  
lär du dig:
• Arbeta med lantbruk och skogsbruk.

• Sköta om trädgård och parker.

• Om växter och djur.

• Studera hur naturen hänger ihop.

• Odling av blommor och grönsaker.

• Sköta hästar och bondens djur.

• Använda verktyg och maskiner.

• Hur du får en bra hälsa och undviker arbetsskador.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN  900 p
Engelska  100 p
Estetisk verksamhet  100 p
Historia   50 p
Idrott och hälsa  200 p
Matematik 100 p
Naturkunskap   50 p
Religionskunskap   50 p
Samhällskunskap   50 p
Svenska eller svenska som andraspråk  200 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  400  p
Biologi – naturbruk 100 p
Naturbruk 200  p
Naturbruksteknik 100  p

INDIVIDUELLT VAL  200 p

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING  900 p
Valbara kurser: Biologi – naturbruk, Entreprenörskap,
Fastighetsskötsel, Fordonsteknik, Fordonsvård,  
Form och design, Godshantering, Handel, Hem- och  
konsumentkunskap, Hästkunskap, Idrott och hälsa,  
Information och kommunikation, Lantbruksdjur, 
Livsmedels- och näringskunskap, Motor- och röjmotor-
såg, Naturbruksteknik, Odling, Samhällskunskap,  
Service och bemötande, Skogsbruk, Skötsel av  
utemiljöer, Sällskapsdjur, Trädgårdsanläggning,  
Växtkunskap.

Lär dig 
om växter 
och djur

Finns på Naturbruksgymnasiet Sötåsen
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Individuella programmet IAIND

Det här är ett program som utformas 
precis efter dina förutsättningar. Här får 
du lära dig saker utifrån dina speciella 
behov. Det är dina önskemål som styr 
vad vi gör. Allt för att du ska lära dig så 
mycket som möjligt.

Det individuella programmet är till för dig som inte 
kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan. 
Utbildningen ger dig kunskaper för att du ska kunna 
leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Det här tränar vi på utifrån dina  
förutsättningar:
• Vardagsliv för att kunna vara med i samhället.

• Utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra.

• Matematik som du behöver i din vardag.

•  Lära dig om naturen och samhället.

•  Tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv.

•  Bättre förstå och använda enkel engelska.

•  Uttrycka dig med dans, bild, musik och teater.

•  Sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

PÅ DET INDIVIDUELLA PROGRAMMET LÄSER
DU OLIKA ÄMNESOMRÅDEN:  
• Estetisk verksamhet ESE
• Hem- och konsumentkunskap HEM
• Idrott och hälsa IDO
• Natur och miljö NAO
•  Individ och samhälle INI
• Språk och kommunikation SPR

För varje ämnesområde finns det en plan som  
beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta 
med. Du kan även välja att läsa en kombination  
av ämnesområden och kurser från de nationella 
programmen i gymnasiesärskolan och även göra 
praktik. Rektor beslutar om detta.

Du får inte några betyg när du läser ämnesområden, 
utan läraren bedömer dina kunskaper. Men när du 
slutar får du ett gymnasiesärskolebevis som beskriver 
vad du kan.

Ett
program just 

för dig

Finns på De la Gardiegymnasiet • Katedralskolan • Gymnasium Skövde
Vadsbogymnasiet • Ållebergsgymnasiet
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Efter gymnasiesärskolan har du många val. En del 
börjar arbeta medan andra studerar vidare. Studera 
kan du göra på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola 
eller yrkeshögskola. Väljer du att börja arbeta sam-
arbetar säkert din skola med både LSS-handläggare 
(LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) och arbetsförmedlingen. 

Och sen då?
Nu har du fyra spännande år framför dig på gymnasiesärskolan. Se till att ha  
roligt och försök lära dig så mycket som möjligt. Det kommer du ha nytta av.

Läs mer om vad du kan göra  
efter gymnasiet på:

skolverket.se
folkhogskola.nu

yrkeshogskolan.se

Men just nu behöver du inte tänka så mycket på det. 
Hitta istället ett intressant program för gymnasie-
särskolan. Information om vad du kan göra efteråt 
får du under ditt sista år på gymnasiesärskolan.  
Och glöm inte; du kan alltid fråga din SYV.

Samhälle, natur och språk SNSAM

PROGRAMMET FÖR läsa, skriva,
reflektera och 
kommunicera

Du lär dig om hur samhället fungerar i Sverige och världen, och samspelet  
mellan människa och natur. Du får även läsa mer språk.
          
Programmet finns inte i Skaraborg, men är du intresserad prata med din studie- och 
yrkesvägledare.



Öppet hus
Att besöka skolorna är ett bra sätt att få veta lite mer om  
hur det är att studera där. Här ser du när alla skolor håller  
öppna hus. Vill du hellre komma en annan dag kontaktar du  
bara skolan och frågar när det passar.

Vadsbogymnasiet
Lördag 13 november kl 10–14
Drottning Kristinas väg 50, 542 44 MARIESTAD
Tel. recep: 0501-75 56 00,  
vadsbogymnasiet@mariestad.se
www.vadsbogymnasiet.se

Ållebergsgymnasiet
Info på hemsidan hösten 2021
Fredriksbergsvägen 36, 521 81 FALKÖPING
Tel. 0515-88 60 00
www.allebergsgymnasiet.se

Utbildning Skaraborgs Antagningskansli, Box 54, 541 22 Skövde,  
Tel: 0500-49 72 43, utbildning@skaraborg.se, www.utbildningskaraborg.se

De la Gardiegymnasiet
Onsdag 17 november kl 17–20
Stenportsgatan 21, 531 50 LIDKÖPING
Tel. 0510-77 07 00, 
dlgreception@edu.lidkoping.se
www.delagardie.se

Gymnasium Skövde
Onsdag 24 november kl 16–19
Kavelbrovägen 17, 541 36 SKÖVDE
Tel. exp. 0500-49 75 00 
Tel. SYV 0500-49 75 85
www.gymnasiumskovde.se

Katedralskolan
Brunsbogatan 1, 532 88 SKARA
Tel. 0511-326 00, katedralskolan@edu.skara.se
www.katedralskolan.nu

Olinsgymnasiet
Läs mer på www.olinsgymnasiet.se
Klostergatan 6-8, 532 21 SKARA
Tel. 0511-168 00
info@olinsgymnasiet.se
www.olinsgymnasiet.se

Naturbruksgymnasierna
Se www.vgregion.se/naturbruk
Vill du veta mer om våra skolor, 
läs mer på vår hemsida.
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