
Individuella programmet

HÖGHAMMARSKOLAN
Bollnäs

Ämnesområden:

Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Individ och samhälle
Natur och miljö
Språk och kommunikation

Individuella programmet arbetar 
utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv, där individualiserad 
pedagogik och individuellt 
anpassad fysisk miljö är centralt. 
Vi skapar möjligheter för eleven 
att utvecklas till sin fulla potential.
Vi sätter eleven i centrum.

VI LÄR FÖR LIVET



ESTETISK VERKSAMHET

”Ämnesområdet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska 
uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla 
tankar, idéer och känslor. I ämnesområdet ingår skapande 
verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det 
kulturella och estetiska området.” (GYS 2013)

TEATER!

BILD!

Inom ämnesområdet finns möjlighet att 
arbeta med teater, bild, hantverk, musik 
och drama.



HANTVERK!

DRAMA!

MUSIK!



HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

”Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar 
kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa 
en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om 
mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och 
ekonomi.” (GYS 2013)

Ett populärt inslag i ämnesområdet är Veckans sopplunch. 
Eleverna får också möjlighet att arbeta med caféverksamhet.

CAFÉ!SOPPLUNCH!



IDROTT OCH HÄLSA

”Ämnesområdet idrott och hälsa behandlar sambandet mellan 
människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnesområdet 
ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och 
utomhus.” (GYS 2013)

I anslutning till skolan finns Höghammarhallen - en 
välutrustad och handikappanpassad idrottshall med bl.a. 
klättervägg, styrketräningsanläggning, boxningsring och 
specialanpassade löparbanor med möjlighet till cykelträning!

HÖGHAMMARHALLEN!

MÖJLIGHETER!



INDIVID OCH SAMHÄLLE

”Ämnesområdet individ och samhälle behandlar människan 
i samhället. I ämnesområdet ingår kunskaper för att 
kunna orientera sig och agera i samhället och omvärlden. I 
ämnesområdet ingår samhällskunskap, geografi, historia och 
religion.” (GYS 2013)

UPPTÄCK VÄRLDEN!



NATUR OCH MILJÖ

”Ämnesområdet natur och miljö behandlar olika fenomen 
och samband i omvärlden. I ämnesområdet ingår kunskaper 
som gör det möjligt att kunna undersöka och orientera sig 
i frågor som handlar om energi, teknik, hälsa och miljö. I 
ämnesområdet ingår biologi, fysik, kemi, matematik och 
teknik.” (GYS 2013)

UPPLEV NATUREN!



SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

”Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar 
olika former av kommunikation mellan människor. 
Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till 
exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. I 
ämnesområdet ingår även kommunikation på engelska.” 
(GYS 2013)

KOMMUNIKATION PÅ FLERA SÄTT!



Gilla och följ oss gärna på Facebook. 

Vi heter IV programmet Höghammarskolan



Höghammarskolan
www.hoghammar.se

Hälsinglands 
Utbildningsförbund

www.hufb.se


