
Anpassad gymnasieskola
Ett trappsteg mot vuxenlivet

Under  dina fyra år hos oss får du får utveckla din förmåga att arbeta självständigt och i 
grupp med andra för att kunna vara aktiv i samhällslivet, arbetslivet och på fritiden. 

Du får möjlighet att hitta dina starka sidor inför din praktik/APL. 
Vi strävar efter att forma utbildningen efter dina förutsättningar, möjligheter och behov. 

Vi har fina lokaler, som ligger samlade på nedre plan på Gudlav Bilderskolan. 
Vi har ett eget rum där man kan spela spel och umgås med mera på rasterna.

Svenska/svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Naturkunskap
Idrott och hälsa
Estetisk verksamhet

Individuella programmet
Du läser dessa ämnesområden:

Estetisk verksamhet (slöjd, musik, bild, 
drama)
Hem- och konsumentkunskap
Individ och samhälle 
Idrott och hälsa
Natur och miljö 
Språk och kommunikation

Har du frågor om Sollefteå 
Gymnasiesärskola eller vill 
komma och hälsa på?
Kontakta oss:
073-274 51 76
sk-gb-gysar@utb.solleftea.se

Gudlav Bilderskolan 
Söderleden 9, 881 35 Sollefteå 
www.solleftea.se/gymnasiet

Vad kan Du bli?
Programmen kan leda till fortsatta studier på till exempel en folkhögskola.

Under gymnasietiden får du praktik/APL.

Med en lång praktikperiod kan du lättare komma ut på olika arbetsplatser och på 
så vis hitta ett arbete som kan passa dig.

William:
Vad tycker du om gymnasiesärskolan?
Det är bra klasskamrater, alla är jättesnälla.

Elina:  
Vad går du för program? Jag går SNSAM, samhälle, natur och språk programmet.
Är du nöjd med ditt program? Ja, det är jättebra. Roligt, intressant och vi har alltid gott om tid. 
Ingen stress, det är allra bäst.
Vilka ämnen läser du?  Alla vanliga...engelska, svenska, matte, slöjd, bild/media. 
Kommer inte på fler just nu. Jo, jag tränar bilteori en lektion i veckan också för körkortet.

Hos oss finns följande studiealternativ:

I samråd med varje 
enskild elev nyttjar vi 
möjligheten att med det 
individuella valet göra en 
studieplan som är 
personlig och innehåller 
mer av ämnen som eleven 
är intresserad av.

Oskar:
Vad gör du på rasten?  Jag tycker om att bowla på Wii-spelet  som vi har i uppehållsrummet.

Andreas:
Tycker du det finns det något som är extra bra med gymnasiesärskolan?  Man  får ha 
mycket praktik och lära sig jobba, jag får matlåda med från skolan. Vi brukar spela yatzy på 
matten ibland, det är kul. 

Alexander: 
Vilket program gick du hos oss?  Jag gick  IAIND, Individuella programmet, det funkade bra och vi hade 
tydligt schema på tavlan varje dag.
Hur kändes det för dig i årskurs 9 när du skulle välja till gymnasiet?  Jag  var nervös och 
orolig för om jag skulle hitta i korridorerna, till klassrummet och överallt annars. 
Det kändes spännande med nya klasskamrater.
Hur är känslan när du blickar tillbaka på gymnasietiden? 
Jag kände mig trygg, lärde mig hitta på skolan ganska snabbt och fick kompisar i klassen.

Nationella programmet för samhälle, natur och språk.
De anpassade gymnasiegemensamma ämnena är:

Anpassade gymnasieskolan 
nationellt erbjuder sju program.
Mer information om dessa hittar 
du här:
www.gymnasieguiden.se
www.gymnasiesarskola.se

 


