
En skola 
som lär 
för livet 
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gymnasie särskolan
Nationellt och individuellt program



Certifierad FN-skola
Arlandagymnasiet är en certifierad FN-skola. Det innebär att vi 
har åtagit oss att upprätthålla den värdegrund och de idéer om 
mänskliga rättigheter och solidaritet med världens alla länd er som 
FN står för. 

Arlandagymnasiet är en skola för 
alla! Här finns gymnasiesärskola, 
gymnasiets yrkesprogram och 
teoretiska program samt intro-
duktionsprogram. Bland ningen 
av elever och program är en 
förutsättning för att skapa en skola 
för alla, där alla ska finnas med på 
sina villkor. Gymnasiesärskolans 
samarbete med gymnasie lärarna 
ger tillgång till skickliga yrkeslärare 
som gör att eleverna ges möjlighet 
att få mycket goda yrkeskunskaper. 
På Arlanda gymnasiet samverkar 
gymnasiesärskolan med gymnasiet 
och har tillgång till alla resurser 
som finns på skolan. Vi är den 
lilla skolan inkluderad i den stora 
skolan. Här blir varje elev sedd och 
bekräftad för den hon eller han är 
varje dag. 

Arlandagymnasiet  
– en skola för allaTa dig dit du vill

Arlandagymnasiets gymnasiesärskola är skolan för dig som vill 
utvecklas så långt som möjligt. Målet är att alla elever ska ta en 
gymnasiesärskoleexamen med god allmänbildning och goda 
yrkes kunskaper. Studierna på Arlandagymnasiets gymnasiesär-
skola ska också ge en god grund för vuxenlivet med kunskaper 
om samhället, fritid och boende. 

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som 
ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning kan välja 
efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. Utbildningen är 
fyraårig med 3600 timmars undervisningstid. Gymnasiesärsko-
lan erbjuder nationella program och individuella program. De 
nationel l a programmen är inriktade på yrkesförberedelser. 

Välkommen till 
Arlanda gymnasiet

Alla Instagram-foton har tagits av skolans elever och personal.

FN-skola



Personalen på Arlandagymna-
siets gymnasiesärskola arbetar 

för att eleverna ska nå så långt 
som möjligt i sina studier. Lärarna 
på gymnasiesär   skol an är kunniga 
och engagerade. Undervisningen 
utgår från varje enskild elevs 
behov och förutsättning antingen 
i klass eller i mindre grupp. 

Utbildningsmiljö
Studierna tillsammans med att 
få vänner är naturligtvis det 
viktigaste på en skola, och för att 
lyckas med detta måste eleverna 
ha studiero, känna sig trygga och 
trivas på skolan. Vi har en väl ut-
byggd elevhälsa som tillsammans 

Vill du gå på en riktigt bra 
gymnasiesärskola som har 
som mål att ge dig den 
bästa utbildningen och 
göra dig förberedd inför 
ett framtida jobb? Då ska 
du välja Arlanda gymnasiets 
gymnasiesärskola!

Vi ger dig:

Yrkesexamen
& högskole-
behörighet
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Vi förbereder dig:

För ett 
framtida
yrkesliv

med personalen på gymnasiesär-
skolan arbetar aktivt med före-
byggande och stödjande insatser 
för att skapa en bra utbildnings-
miljö. Vid behov erbjuds elever 
stöd i mindre grupp.

Elevinflytande
På gymnasiesärskolan är vi 
övertygade om att elevinflyt ande 
och delaktighet påverkar studie-
resultaten och utbildningsmiljön 
positivt. Därför arbetar vi aktivt 
med att eleverna ska ha möjlighet 
att påverka, vara delaktiga och ha 
inflytande över sin utbildning.

Goda relationer
En förutsättning för en skola 
med  hög kvalitet är att perso-
nalen har förtroendefulla och 
bra relationer med eleverna. På 
Arlandagymnasiets gymnasie-
särskol a finns lärare, elevassis-
tenter och rektor synliga för 
eleverna. Vi äter tillsammans 
med eleverna i matsalen, fikar 
tillsammans i cafeterian och 
vi ställer stor vikt vid att möta 
eleverna utanför lektionstid.

Ta dig 
dit du vill
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samarbeta och vad det innebär i 
ett serviceyrke. 

Yrkeskunskaperna får du 
lära dig både teoretiskt och 
praktiskt. Du gör 22 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
på företag..

Genom Ung Företagsverk-

Det här programmet ger dig 
yrkeskunskaper så att du 

efter utbildningen kan arbeta 
med olika arbetsuppgift er i 
en affär, på lager eller direkt i 
butik. Du får kunskaper om 
marknadsföring, ekonomi, inköp 
och försäljning. Du lär dig att 

Gillar du att arbeta i affär? Att möta kunder? Att ta emot 
och organisera varor? Eller gillar du att arbeta på kontor? 
Då är det här programmet något för dig! 

Programmet 

Administration, handel 
och varuhantering

samhet får du en chans att driva 
eget företag under studietiden. 
Före taget bygger på en egen 
företagsidé och yrkes lärarna på 
programmet stöttar dina idéer 
så att de kan förverkligas.

I slutet av utbildningen ska du 
göra ett gymnasiesärskolearbete, 
som innebär att du praktiskt 
visar dina yrkeskunskaper. Det 
kan till exempel vara att planera, 
genomföra och utvärdera kund-
mottagande i en reception.    
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För dig som  
gillar att möta 

människor



Programmet 

Hotell, restaurang  
och bageri 
Gillar du att laga mat? Att servera? Att baka? Då är det 
här programmet något för dig! 

D et här programmet ger dig 
yrkeskunskaper så att du 

efter utbildningen kan jobba 
med matlagning, bakning och 
service på hotell, restaurang, 
café eller bageri. Du kommer 
att få kunskaper om livsmedel, 

hygien, näringslära och special-
koster. Du kommer också att få 
kunskaper inom hotellbranschen 
och vikten av service till kunder-
na. Att arbeta på hotell eller på 
en restaurang innebär att man 
kommer i kontakt med andra 

För dig som  
satsar på det  
goda i livet 
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kulturer. Därför har programmet 
en internationell prägel och du får 
lära dig om livsmedel och måltider 
från andra kulturer. På program-
met får du även kunskaper om hur 
man driver ett eget företag i form 
av ungt företagande (UF).

Yrkeskunskaperna får du lära dig 
både teoretiskt och praktiskt. Du 
gör 22 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) på företag.

I slutet av utbildningen ska du 
göra ett gymnasiesärskolearbete, 
som innebär att du praktiserar 
dina yrkeskunskaper. Det kan till 
exempel handla om att du plan erar, 
genomför och utvärderar en måltid 
för inbjudna gäster.



Du kommer att få kunskaper 
om till exempel rekonditione-

ring, om däckbyte och fordons- 
och maskin reparationer. Du får 
läsa kurser om hjulutrustning 

och personbilsteknik. Du får lära 
dig att välja rätt verktyg, material 
och metoder för arbetet. Du får 
läsa lager- och terminalkurser 
och lära dig hur man bemöter 

Har du ett intresse för fordon och undrar vad som döljer 
sig under motorhuv en på en bil? Gillar du att meka eller 
vill du köra truck på ett lager? Då är det här programmet 
något för dig!

Programmet 

Fordonsvård  
och godshantering 

För dig som  
gillar både teknik 

och praktik
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kunder på ett bra sätt.

Yrkeskunskaper får du lära dig 
både teoretiskt och praktiskt. Du 
gör 22 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) på företag. 

I Sigtuna kommun finns Sve-
riges största logistikområde och 
ett truckkort ökar dina möjlig-
heter att få jobb efter skolan. 
På fordonsprogrammet får du 
möjlighet att ta truckkort.

I slutet av utbildningen ska du 
göra ett gymnasiesärskolearbete, 
som innebär att du praktiskt visar 
dina yrkeskunskaper. Det kan till 
exempel vara att planera, genom-
föra och utvärdera rekondition-
ering av en bil inlämnad av kund.



täthet finns individuella program
met på Arlandagymnasiet. Tyd-
lighet, struktur och arbetsro ger 
eleverna en bra skoldag. På skolan 
finns tillgång till bärbara datorer 
och läsplattor. Vi använder även 
andra kompensatoriska hjälp-
medel såsom hörselslingor och 
synhjälpmedel. Fokus ligger på 
elevernas läs- och skrivinlärning 
samt vardagsmatematik. Skolan 
arbetar med olika teman som ger 
kunskap om närsamhället, natu-
ren och miljön. Skolan förbereder 
för vuxenlivet inför kommande 
boende och framtida sysselsätt-
ning. Våra elever får ta del av 
estetisk verksamhet såsom bild, 

På det individuella programmet 
individualiseras alla ämnes-

områden för att eleverna skall nå 
så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar. Elever som klarar 
att läsa enstaka ämnen och kurser 
från gymnasiesärskolans nationel-
la program får möjlighet till det.

För elever som har behov av 
mindre grupp och hög personal-

dans, drama och musik. Vi er-
bjuder också utbildning för elever 
på tidig utvecklingsnivå med stort 
omvårdnadsbehov. Skolan har en 
verksamhet med stor personaltät-
het för att kunna stötta elever till 
större självständighet. Vi arbetar 
övergripande med elevernas för-
måga till kommunikation. Tecken 
som stöd, kommunikationsböck-
er samt symboler är viktiga delar 
för att stärka elevernas språkliga 
förmåga. I verksamheten används 
även smartboards samt läsplattor. 

 Eleverna får möjlighet att an-
vända sina sinnen i undervisning-
en för att förstärka och förtydliga 
sina intryck. I närheten av skolan 
finns sim och sporthall som vi 
nyttjar varje vecka.

Vi arbetar integrerat inom 
programmet för att säkerställa 
elevernas kunskapsnivå.  

Individuella programmet är möjligheternas program 
och ämnesområden anpassas efter elevernas intressen, 
behov och förut sättningar.

 Tydlighet, struktur 
och arbetsro

Arlandagymnasiet

Individuella  
programmet 
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Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Gymnasiesärskolan. Studievägledarna på din grund-
skola hjälper dig gärna. 

Ansök på:
www.gyantagningen.se 
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www.arlandagymnasiet.se
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