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Hos oss kan du läsa

Nationella programmen för:

• Administation, handel och varuhantering
• Estetiska verksamheter (inkludering)
• Hantverk och produktion
• Hotell, restaurang och bageri
• Hälsa, vård och omsorg
• Skog, mark och djur

Indivuella programmet med inriktningarna:

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

Kombinera dina studier med idrott på 
Idrottsgymnasiet:

Riksidrottsgymnasium Friidrott
Fotboll
Friidrott
Innebandy
Motionsidrott

ESTETISKA PROGRAMMET

INKLUDERING MED GYMNASIET

Dina ämnen på ES-inkludering

Gymnasiegemensamma ämnen   
Engelska 1      100
Estetisk verksamhet    100
Historia 1      50
Idrott och hälsa 1     200
Matematik 1      100
Naturkunskap 1     50
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1     50
Svenska 1      200

Svenska som andraspråk 1   200

Programgemensamma ämnen   
Estetisk kommunikation 1   100
Estetisk kommunikation 2   100
Medieproduktion    100
Svenska 2     100

Reserverade poäng (valbara)   100

Programfördjupning
Bild 1      100
Hem- och konsumentkunskap   100
Idrott och hälsa 2    100
Musik 1     100

Reserverade poäng (valbara)   100

Studie- och yrkesvägledare
Jörgen Ericsson, tfn 010-454 11 39

Kontaktperson
Mona Elmström, tfn 070-676 67 01



ESTETISKA PROGRAMMET INKLUDERING

Gillar du att sjunga, dansa, spela teater eller 
spela ett instrument?
 
På Estetiska programmet får du medverka i 
produktioner som musikteatersaga, musikal och 
klassisk konsert. 

Du får även jobba med kostym, mask och 
scenografi till de olika produktionerna. 

Inkludering med gymnasiet
Här kommer du att läsa de estetiska 
ämnena; teater, dans, körsång och estetisk 
kommunikation tillsammans med eleverna på 
Torbergsgymnasiets estetiska program. 
Du blir inkluderad i klassen, vilket betyder nya 
härliga klasskompisar med samma intressen 
som dig - sång, dans, teater och musik!

Övriga kurser och kärnämnen läser du på 
Höghammargymnasiet tillsammans med andra 
elever från de nationella programmen inom 
gymnasiesärskolen.

Fantastiska resultat
Lärarna på Estetiska programmet har arbetat 
med att inkludera gymnasiesärskoleelever i de 
estetiska ämnena i flera år, med fantastiska 
resultat!
För de elever som har kommit från grund-
särskolan till oss har den personliga 
utvecklingen varit enorm, både när det 
gäller självförtroende, sociala förmågor och 
kunskap. Även gymnasieeleverna utvecklas 
av inkluderingen då de lär sig tolerans inför 
olikhet, samarbetsförmåga och en ödmjukhet, 
en respekt. Klasserna där eleverna från 
Höghammargymnasiet och Torsbergsgymnasiet 
går tillsammans har blivit lugna och trygga 
grupper.

När du söker Höghammargymnasiets estetiska 
program får du göra en eller flera prova-på-
dagar på programmet samt en intervju. Därefter 
bestäms om du kan antas eller inte.

Välkommen med din ansökan!


