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Hos oss kan du läsa

Nationella programmen för:

• Administation, handel och varuhantering
• 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:

Fotboll
Friidrott Riksidrottsgymnasium
Innebandy
Motionsidrott

INDIVIDUELLA

PROGRAMMET

På det individuella programmet arbetar vi 
utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, där 
individualiserad pedagogik och individuellt 
anpassad fysisk miljö är centralt. 

Vi skapar möjligheter för dig att utvecklas
till din fulla potential. Vi sätter dig i centrum!

Våra ämnesområden är:

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

Det individuella programmet är till för dig 
som behöver en lugnare miljö, tydligare 
pedagogik och mer stöd för att nå din 
fulla potential. God personaltäthet och 
specialiserad kompetens ger dig rätt till mer
utveckling. 

Studie- och yrkesvägledare
Sofia Asp, tfn 010-454 11 38

Rektor
Birgit Köhler, tfn 010-454 11 46



INDIVIDUELLA PROGRAMMET

Estetisk verksamhet
Du får möjlighet att arbeta med teater, bild,
hantverk, musik och drama. Utforska och 
utveckla din kreativitet.

Hem- och konsumentkunskap
Ett populärt inslag i ämnesområdet är 
Veckans sopplunch. Du får också möjlighet 
att arbeta med caféverksamhet.

Idrott och hälsa
I anslutning till skolan finns en välutrustad 
och handikappanpassad idrottshall med 
klättervägg, styrketräningsanläggning, 
boxningsring och specialanpassade 
löparbanor med möjlighet till cykelträning!

Individ och samhälle
Ämnesområdet individ och samhälle 
behandlar människan i samhället. Exempel 
på ämnen är samhällskunskap, geografi, 
historia och religion.

Natur och miljö
Ämnesområdet natur och miljö behandlar 
olika fenomen och samband i omvärlden. 
Exempel på ämnen är biologi, fysik, kemi, 
matematik och teknik.

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.

Individuella programmet finns även på 
gymnasiesärskolan Utanhed i Söderhamn.


