
Gymnasieval



Viktiga
datum för 
antagningen

8 januari - 1 februari Sökperiod

Antagningsbesked

Skolstart

Maj

Augusti



Utbildning 
Skaraborg

Eleverna får fritt välja
mellan de 
nationellaprogram som
erbjuds inom
samverkansområdet



Besök: Det kan vara bra att hälsa på 
programmet och skolan du vill gå på 
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.

Ansökan: Gör din ansökan via 
webben www.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.



Fundera på vad DU är 
intresserad av!

• Vägledningssamtal

• Gymnasiekatalogen 

• Öppet hus

• Besöksdag

• Studiebesök

För att göra ett bra val är det viktigt att 
förbereda sig väl genom att skaffa sig så 
mycket information som möjligt om de 
olika alternativen.



Om 
gymnasieskolan…

• 9 st nationella program

• Individuella programmet



ADMINISTRATION, 
HANDEL OCH 
VARUHANTERING

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



ESTETISKA 
VERKSAMHETER
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.



FASTIGHET, 
ANLÄGGNING 
OCH 
BYGGNATION

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.



FORDONSVÅRD 
OCH 
GODSHANTERING

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.



HANTVERK 
OCH 
PRODUKTION
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.



HOTELL, 
RESTAURANG 
OCH BAGERI
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. 



SAMHÄLLE, 
NATUR OCH 
SPRÅK
Att lära sig mer om 
hur samhället 
fungerar, varför vi gör 
som vi gör, är både 
roligt och viktigt. 
Det är också viktigt 
att lära sig mer om 
miljön. 
Det får du göra på 
det här programmet.



SKOG, 
MARK OCH 
DJUR
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



HÄLSA, 
VÅRD OCH 
OMSORG
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. 



INDIVIDUELL
A PROGRAM
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.



Ekonomi
När du går gymnasiesärskolan får du förlängt 
barnbidrag. 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 
hemkommunen



Bra länkar att gå in och skaffa sig 
information på:

www.utbildningskaraborg.se   
www.skolverket.se



Och sen då?
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 samarbetar säkert din skola med 
både LSS-handläggare och arbetsförmedlingen. 
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