Utbildning inom gymnasiesärskolan

Individuella program
med profil
Ämnesområden
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation

Skolor
Burgården GS –
Profil Estetisk verksamhet
Stora Holm GS –
Profil Natur och Miljö

Du kommer att ha undervisning i de övriga ämnes
områdena också men i mindre omfattning än om du
går på någon av de andra skolorna som erbjuder
individuella program.

Individuellt program, profil estetisk verksamhet
Denna verksamhet passar dig som har ett stort intresse
för att arbeta skapande med bild, form och konsthantverk.
Du kommer att få pröva på olika tekniker som mosaik,
glasfusing, glasmålning, keramik, broderi och textiltryck.
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Du kommer att ha undervisning i de övriga ämnes
områdena också men i mindre omfattning än om du
går på någon av de andra skolorna som erbjuder
individuella program.
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De individuella programmen med profil har sina
undervisningslokaler ihop med de elever som går
nationellt program. Här är tempot lite snabbare och
du måste ha en förmåga till att självständigt ta dig till
olika lokaler i skolan. Du måste också klara att arbeta
i grupp. Ditt mål är att kunna ta betyg i någon kurs
inom nationellt program.

Tryck: BrandFactory

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna delta i
samhället och leva ett aktivt och självständigt liv.

Individuellt program, profil natur och miljö
Denna verksamhet passar dig som har ett stort intresse
för att vistas ute i naturen och gillar växter och djur.
Du kommer att få lära dig om hur man odlar, tar hand
om djur och hur man sköter trädgårdar och parker. På
skolan finns olika djur som höns, får och smådjur som
du får vara med att sköta.
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De individuella programmen är utformade efter just dig
och dina behov. De vänder sig i första hand till dig som
på grund av din funktionsnedsättning inte kan gå på ett
nationellt program i gymnasiesärskolan.

