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Anpassat gymnasium (Gymnasiesärskolan) på Kungsmad har fyra nationella yrkesinriktade 

program och ett individuellt program. För att SYV, mentor och vårdnadshavare ska kunna 

stötta elever på ett bra sätt i sitt gymnasieval följer nedan en presentation av respektive 

program samt en beskrivning kring vilka förmågor eleven behöver ha för att rimligtvis klara 

programmet utifrån innehåll, lokaler, förflyttningar, gruppstorlek mm. 
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Stöddokument för integrerade elever grundskola och på anpassad grundskola 

inför gymnasievalet 

Anpassat gymnasium (Gymnasiesärskolan) på Kungsmad har fyra nationella yrkesinriktade 

program och ett individuellt program. För att SYV, mentor och vårdnadshavare ska kunna 

stötta elever på ett bra sätt i sitt gymnasieval följer nedan en presentation av respektive 

program samt en beskrivning kring vilka förmågor eleven behöver ha för att rimligtvis klara 

programmet utifrån innehåll, lokaler, förflyttningar, gruppstorlek mm. 

Hos oss erbjuds eleverna att prova de olika programmen och inriktningarna vid skolstart så 

att valet och inriktningen verkligen blir rätt. Skulle en överflyttning mellan nationellt och 

individuellt program anses vara det bästa för eleven, kan det göras under studiernas gång. 

 

Nationella program 

Administration, Handel och Varuhantering/AHV: ger dig kunskaper för att kunna arbeta 

med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare 

dokumentation. Du får träna mycket på kundbemötande och att ge service. Efter 

avslutade studier kan man tex arbeta i dagligvaruhandel eller på lager.  

Kurser som ingår i utbildningen är t.ex service och bemötande, information och 

kommunikation, handel, administration och inköp och logistik. På programmet finns 

möjlighet att ta körkort för truck. Utöver de programspecifika kurserna läser eleverna 

gymnasiesärskolegemensamma kurser i matematik, engelska, svenska, idrott och hälsa, 

estetisk verksamhet, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap.  

Delar av de programgemensamma kurserna görs ute på arbetsmarknaden i form av 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL. 
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Fastighet, Anläggning och Byggnation/FAB: ger dig kunskaper för arbete med till 

exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och 

anläggningar såväl utomhus som inomhus. Efter avslutade studier kan du arbeta inom 

tex byggnation, vaktmästeri, fastighetsskötsel, lokalvård mm. 

Kurser som ingår i utbildningen är t.ex Bygg och anläggning, Fastighetsskötsel, Skötsel 

av utemiljöer, Lokalvård, Service och bemötande. Utöver dessa kurser läser eleverna 

gymnasiesärskolegemensamma kurser i matematik, engelska, svenska, idrott och hälsa, 

estetisk verksamhet, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap.  

Delar av de programgemensamma kurserna görs ute på arbetsmarknaden i form av 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL. 

 

Fordonsvård och Godshantering/FG: ger dig kunskaper för att kunna arbeta med 

enklare fordons- och maskinreparationer, biltvätt, rekonditionering och 

transportarbete. Efter avslutade studier kan du t.ex arbeta inom verkstad, recond och 

lager. 

Kurser som ingår i utbildningen är t.ex Fordonsteknik, Fordonsbranschen, material och 

verktyg, hjulutrustningsteknik och Godshantering. På programmet finns möjlighet att ta 

körkort för truck. Utöver de programspecifika kurserna läser eleverna 

gymnasiesärskolegemensamma kurser i matematik, engelska, svenska, idrott och hälsa, 

estetisk verksamhet, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap.  

Delar av de programgemensamma kurserna görs ute på arbetsmarknaden i form av 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL. 
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Hotell, Restaurang och Bageri/HRB: ger dig kunskap för att kunna jobba med 

matlagning fr a i storkök, bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, och 

hotellservice. 

Kurser som ingår i utbildningen är t.ex Bageri- och konditorikunskap, hotell, 

Livsmedels- och näringskunskap, måltids- och branschkunskap samt service och 

bemötande. Utöver de programspecifika kurserna läser eleverna 

gymnasiesärskolegemensamma kurser i matematik, engelska, svenska, idrott och hälsa, 

estetisk verksamhet, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. 

Delar av de programgemensamma kurserna görs ute på arbetsmarknaden i form av 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL. 

 

Exempel på förmågor som är viktiga för att kunna tillgodogöra sig en utbildning på ett 

Nationellt program: 

• Att ha ett genuint intresse för programinriktningen. 

• Läsa och förstå texter ur vuxenlitteratur. 

• Skriva texter. 

• Utföra enklare beräkningar i addition och subtraktion. 

• Ha en så god tidsuppfattning att man kan följa ett schema. 

• Viss förmåga att hantera pengar. 

• Lyssna på och delta i samtal. 

• Klara att vara i en miljö med många olika sorters människor. 

• Klara omställningar i form av förflyttningar och lokalbyten 

• Klara att göra en anpassad praktik på den öppna arbetsmarknaden.  

• Klara att byta om till idrott mm. 

• Ta sig till och från skolan med buss eller tåg. 

• Respektera och följa säkerhetsföreskrifter som finns inom respektive program. 

• Att kunna samverka och samarbeta med andra. 

Ser man att ovanstående förmågor inte finns hos eleven, rekommenderas Individuellt program 

där man kan läsa enstaka kurser från Nationella program. 
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Individuellt program/IV 

Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk 

och kommunikation. 

På det individuella programmet utarbetas just nu två olika fördjupningsområden. Mat 

och Café samt Vaktmästeri. Tanken med fördjupningsområdena är att individuellt 

program ska ha en naturlig koppling till de nationella programmen Hotell, restaurang 

och bageri samt Fastighet, anläggning och byggnation. 

På det individuella programmet görs praktik inom daglig verksamhet.  

På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av kurser från 

gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella 

programmet. 

Eleverna som söker det Individuella programmet placeras i klass utifrån behovsnivå.  

 

 

 


