
 

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 
 
 
Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Prova på att vara elev på Samhäll 
eller Natur på AST-enheten under 
en dag 
Skicka ett mejl till:  
info.burgarden@educ.goteborg.se 
Vi kontaktar dig och bokar in en tid som 
passar dig. 

Vi

För dig med diagnos  
inom autismspektrum   

På AST-enheten kan du läsa  
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet 
eller Individuellt alternativ, IMA-AST 

AST- enheten

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Personalen utgör ett team med 
olika professioner som skapar en 
trygg lärmiljö för dig. Här finns 
specialpedagoger, speciallärare, 
ämneslärare och resurspedagoger 
med bred kompetens och många 
år av erfarenhet. 



  

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 burgardens_gymnasium
 Burgårdens gymnasium

     Burgårdens gymnasium

För dig med diagnos inom 
autismspektrum, AST- enheten   

Lokaler och lärmiljö 

Vårt förhållningssätt bygger på tillit, respekt och 
hänsyn till funktionsvariationer och elevernas starka 
sidor lyfts fram.

Din utbildning  

Här får du lära dig om  
människors samspel med sin 
omgivning och samhällets 
utveckling. Du får kunskap  
om människors utveckling,  
socialisation och samspel  
i olika sammanhang.  
 
Du läser kurser i till  
exempel kommunikation  
och ledarskap. 
 

Samhällsvetenskaps- 
progammet
Beteendevetenskap

Här får du fördjupade kun-
skaper inom biologi, fysik, 
kemi och matematik. Du lär 
dig att göra iakttagelser, 
tänka kritiskt, resonera  
logiskt och lösa problem.  
 

Naturvetenskaps- 
programmet
Naturvetenskap

Här läser du de grund- 
skoleämnen du saknar  
och utbildningen pågår 
i ett till tre år.  

I en lugn och trygg miljö 
studerar du utifrån din  
individuella studieplan.
Du kan gå i en grupp med 
eget hemklassrum, eller 
tillsammans med elever  
från andra grupper.

Efter att du fått godkänt i 
grundskoleämnena är du
behörig att söka till ett  
nationellt gymnasieprogram,
folkhögskola eller komvux. 

 

Individuellt alternativ 
IMA-AST 

AST-enheten är en del av Burgårdens gymnasium  
och våra lokaler ligger på en egen våning i skolan. 
Klassrummen och lokalerna du kommer att ha din  
undervisning i är till stor del anpassade för elever  
med diagnos inom autismspektrum. 

• En lugn och strukturerad studiemiljö med hög
vuxennärvaro.

• Vi har ett nära samarbete med kurator och
 skolsköterska.

• Skoldagen är planerad på ett sätt som ger dig 
 trygghet och sammanhang.

• Hemklassrum, mindre grupper och sammanhållen
undervisning i hög utsträckning.

• Personal med hög kompetens; ämneslärare,
speciallärare, specialpedagoger och resurs- 
pedagoger.

• Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare  
för samarbete kring skolgången.  

Utbildningarna är  
högskoleförberedande  
Vi förbereder dig för vidare  
studier inom samhäll- eller  

naturvetenskap.


