Individuella programmet
Detta är Eksjö gymnasiesärskola
 Eksjö gymnasiesärskola har lång tradition av utbildning för dig
som behöver mer tid i undervisningen. Vi arbetar i små grupper.
Vår undervisning bygger på specialpedagogisk kunskap.

IND

 Personalen har stor erfarenhet av att anpassa undervisningen
för dig och dina individuella behov.

.

 Vi vänder oss till dig som gått grundsärskolan.
 Vi erbjuder dig en utbildning på nationella och individuella program.
Du är garanterad 3600 timmars undervisningstid under fyra år.
 Alla elever har en individuell studieplan.
Det individuella programmet
är till för dig som inte kan gå
på ett nationellt program i
gymnasiesärskolan på grund av
din funktionsnedsättning.

 Under din utbildning har du Arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL.
Du har APL i 22 veckor. Under ditt sista läsår, år 4, har vi ett
nära samarbete med Arbetsförmedlingen och/eller den dagliga
verksamheten i din kommun.

Det individuella programmet ska
utformas på ett sådant sätt att det
passar just för dig. Du får kunskaper
så att du kan vara med och påverka
ditt kommande vuxenliv.

Vi vill göra allt för att ditt vuxna liv ska bli så bra som möjligt!

Du får göra praktik på arbetsplatser under din utbildning.

rektor

Tomas Erazim
0381-363 36
tomas.erazim@eksjo.se

Vi erbjuder följande program

SPECIALPEDAGOG

Lena Wermelin
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lena.wermelin@eksjo.se

Administration,
Fordonsvård
Hotell,

handel och varuhantering

och godshantering

restaurang och bageri

Individuella

program

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

Välkommen till oss!
för mer information :

www.eksjogymnasium.se
.
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Nationella program
AH

Programmet för administration,
handel och varuhantering

Nationella program

Alla elever läser
Gymnasiesärskolans gemensamma ämnen
• Engelska

Programmet för administration,
handel och varuhantering är till för
dig som vill arbeta inom handel,
administration eller kommunikation.
Programgemensamma ämnen

Administration 1
Handel 1
Service och bemötande 1
Inköp och logistik 1
Information och kommunikation 1

Programfördjupning

Administration 2
Entreprenörskap
Handel 2
Praktisk marknadsföring
Hem- och konsumentkunskap 1
Idrott och hälsa 2
Digital kompetens
Service och bemötande 2

• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska

HR

Programmet för hotell,
restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang
och bageri är till för dig som vill
arbeta med matlagning, bakning och
livsmedel.
Programgemensamma ämnen

Bageri- och konditorikunskap
Hotell
Livsmedels- och näringskunskap
Måltids- och branschkunskap
Service och bemötande 1

Programfördjupning

Bageri 1
Konditori 1
Hem- och konsumentkunskap 1
Idrott och hälsa 2
Matlagning 1
Matlagning 2
Servering 1

Individuellt val

• Form och design

• Trafikantkunskap
• Musik

Gymnasiesärskolearbete
APL – arbetsplatsförlagt lärande

FG

Programmet för fordonsvård
och godshantering

Programmet för fordonsvård och
godshantering är ett program för
dig som är intresserad av olika
typer av fordon, hur de ska skötas
och underhållas. Du får möjlighet
att lära dig rekonditionering och att
göra reparationer.

yrkeskunskaper och inblick i
yrkeskulturen och yrkesgemenskapen
på en arbetsplats.

Målet för all undervisning
är att ge kunskaper
som förbereder dig
för ett meningsfullt vuxenliv
i arbete, boende och fritid

Programgemensamma ämnen

Fordonsbranschen
Fordonsteknik 1
Godshantering 1

• Genom APL får du fördjupade

Programfördjupning

Fordonsteknik 2
Fordonsteknik 3
Fordonsvård – personbil
Rekonditionering 1
Hem- och konsumentkunskap 1
Hjulutrustningsteknik 1
Idrott och hälsa 2
Material och verktyg 1

