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VÄLKOMMEN TILL ANPASSAT GYMNASIUM 

Vår målsättning är att bemöta och stödja alla elever utifrån deras specifika 
behov och förutsättningar. Vi vill ge eleverna förutsättningar att utvecklas så 
långt som möjligt i sitt lärande, men även som individer. För att uppnå det 
behöver vi målmedvetet arbeta för att tillvaron i skolan upplevs som 
förutsägbar, hanterbar och meningsfull. Det här sammanfattas ibland med 
begreppet KASAM (känsla av sammanhang) och det är där vi har vår bas. 
 

Anders Nord, rektor
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OM SKOLAN
 
HÄR FÅR ALLA VÄXA OCH 
UTVECKLAS 
Vi strävar efter att alla som verkar inom anpassat 
gymnasium, såväl elever som anställd personal, 
ska uppleva att de utvecklas. Vi lägger vikt vid 
såväl kunskapsutveckling som social utveckling 
genom att stärka varje individs självkänsla samt 
vilja och förmåga att lära. Det ska även gälla 
personalen på anpassat gymnasium, som erbjuds 
relevant kompetensutveckling i en stimulerande 
miljö. Här får alla växa och utvecklas. 

VÅR ORGANISATION
Anpassat gymnasium erbjuder utbildningar för 
elever på ett individuellt program samt på fyra 
nationella program. Vi erbjuder även korttidstill-
syn (fritidsverksamhet) för de ungdomar som 
har beslut om denna insats. Vi placerar eleverna 
på det individuella programmet utifrån elevernas 
behov och förutsättningar, medan elever som 
går något av våra nationella program gör ett val 
i samband med ansökan. Våra lokaler är rymliga 
med möjlighet för anpassningar och vi har hög 
personaltäthet för att hjälpa och stödja våra
elever. 

VÅR PERSONAL
På skolan arbetar lärare, yrkeslärare, speciallärare, 
specialpedagoger, socialpedagog och pedagogis-
ka assistenter närmast våra elever. Det finns 
också tillgång till skolsköterska, kurator, skol-
psykolog, studie- och yrkesvägledare, praktik-
samordnare, IKT-pedagog, administrativ personal, 
planeringschef och rektor. Tillsammans finns vi 
med och stödjer våra elever under deras fyra år 
hos oss.
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NATIONELLA PROGRAM

På de nationella programmen förväntas eleven 
vara  mer självständig och ha kommit längre i sin 
kunskapsutveckling. Här får eleven betyg efter 
avslutade kurser och genomför praktik (APL) 
i 22 veckor på arbetsmarknaden. Klarar man 
inte ett nationellt program går man istället på  
individuellt program. De nationella programmen 
har ofta en tydlig koppling till ett yrke, men ett 
program (Samhälle, natur och språk) är lite mer 
teoretiskt. Oavsett vilket nationellt program 
eleven väljer ingår samma gymnasiegemensam-
ma ämnen.

Gemensamma ämnen för
nationella program
 
Engelska 1 
Estetisk verksamhet 1 
Historia 1 
Idrott och hälsa 1  
Individuellt val  
Matematik 1 
Naturkunskap 1 
Religionkunskap 1 
Samhällskunskap 1 
Svenska 1 
Gymnasiearbetet i anpassat 
gymnasium 

1200
100 p
100 p

50 p
200 p
200 p
100 p

50 p
50 p
50 p

200 p
 

100 p



100 p  
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

För dig som gillar handel och service
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Programmet är till för dig som vill arbeta i affär, på 
ett café eller ett varulager. Du får under skoltiden 
vara med och jobba både i vårt café och i vårt skol-
lager. Där får du arbeta praktiskt med bland annat 
bemötande av kunder och gäster, ekonomi och mark-
nadsföring. Det är bra om du är noggrann och gillar 
att träffa nya människor. 

ADMINISTRATION, HANDEL OCH 
VARUHANTERING

KURSER
Administration 1                                                                     
Administration 2                                       
Digital kompetens                           
Handel 1                                                                           
Handel 2               
Handel 3                                    
Hem- och konsumentkunskap 1   
Information och kommunikation 1 
Inköp och logistik 1                    
Konferens och evenemang  
Praktisk marknadsföring             
Service och bemötande 1  
Service och bemötande 2  

100 p 
100 p 

100 p 
100 p 
100 p 
100 p 
100 p 
100 p 

100 p 
100 p 
100 p 
100 p 
100 p 

 



100 p  
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

För dig som gillar fastighetsskötsel
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FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION 
Programmet är till för dig som är intresserad av att lära 
dig hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar 
utomhus. Det kan vara reparationer, lokalvård, måleri, 
byggnation, plattsättning, markarbeten och skötsel av 
grönytor. 

KURSER
Digital kompetens
Bygg och anläggning 1         
Bygg och anläggning 2         
Fastighetsskötsel - inre miljö            
Fastighetsskötsel                
Måleri 1          
Lokalvård 1                  
Hem- och konsumentkunskap 1
Material och verktyg 1           
Service och bemötande 1       
Skötsel av utemiljö 1            
Växtkunskap 1    

100 p  
100 p
100 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p



För dig som gillar matlagning och bakning 

8

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI 
Programmet är till för dig som vill arbeta med mat-
lagning, bakning, servering och livsmedel. Du kan också 
välja det här programmet om du vill arbeta med att 
iordningställa frukostbuffé och städa hotellrum. För att 
trivas här och inom de yrken detta program förbere-
der dig på är det bra om du tycker om att arbeta med 
service. Det är också bra om du är beredd på att möta 
många olika människor.

KURSER
Bageri 1                                                 
Bageri och konditorikunskap                
Digital kompetens                                 
Frukost och bufféservering                   
Hotell                                                     
Konditori 1                                             
Livsmedel och näringskunskap             
Matlagning 1                                       
Matlagning 2                                         
Måltids- och branschkunskap               
Servering                                           
Service och bemötande 1                    

100 p  
100 p
100 p  
100 p
100 p  
100 p
100 p  
100 p
100 p  
200 p
100 p  
100 p
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För dig som är nyfiken på världen HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI 

KURSER
Digital kompetens                                 
Engelska 2                                            
Entreprenörskap                                   
Geografi 1                                             
Hem- och konsumentkunskap              
Medieproduktion 1                                
Naturkunskap 2                                  
Samhällskunskap - arbetslivets villkor                                                   
Samhällskunskap 2                               
Samhällskunskap 3                             
Service och bemötande                        
Svenska 2                                        
Återvinning och kretslopp 1                  

Programmet är till för dig som vill veta mer om hur sam-
hället fungerar och vad som påverkar oss människor och 
vår natur. Det är en utbildning för dig som är nyfiken 
på världen och vill veta mer om varför den ser ut som 
den gör. Fördjupade kunskaper i språk och den digitala 
tekniken är viktiga delar av utbildningen. Vi tränar också 
den sociala förmågan med samspelet i fokus. 

SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK 

100 p  
100 p
100 p  
100 p

100 p  
100 p
100 p  
100 p
100 p  
100 p
100 p  
100 p
100 p  
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INDIVIDUELLT PROGRAM

Vårt individuella program riktar sig till dig 
som behöver en mer anpassad studiemiljö 
och studietakt och inte kan följa ett nationellt 
program. När du väljer det individuella 
programmet gör skolan en indelning i olika 
klasser utifrån dina behov och förutsättningar 
för att du ska utvecklas så långt som möjligt. 
Du får inga betyg utan istället får du 
omdömen. Efter studenten får du ett 
Gymnasieskolebevis avseende anpassad 
gymnasieskola.

Det individuella programmet 
innehåller dessa ämnesområden:

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



estetisk verksamhet

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.
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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.

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP



IDROTT OCH HÄLSA

Ämnesområdet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan 
människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnesområdet ingår 
olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.
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NATUR OCH MILJÖ

Ämnesområdet natur och miljö behandlar olika fenomen och sam-
band 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.



Ämnesområdet individ och samhälle behandlar människan 
i samhället. I ämnesområdet ingår kunskaper för att kunna 
orientera sig och agera i samhället och omvärlden. Det ingår 
även samhällskunskap, geografi, historia och religion.

INDIVID OCH SAMHÄLLE
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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.
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VILL DU VETA MER?
Har du frågor om skolan så är du varmt
välkommen att kontakta oss. 
Du kan läsa mer om våra olika program på vår hemsida.

Rektor 
Anders Nord

Planeringschef 
Malin Henriksson

Syv
Karin Almheden 

Adress 
Jenny Nyströmskolans anpassade gymnasium, Box 804, 
Smålandsgatan 25, 391 28 Kalmar 
Hemsida 
www.gyf.se/gymnasiesarskolan

telefon: 070-56 93 1 31
mail: anders.nord@ksgyf.se

telefon: 0480 - 45 17 87
mail: malin.henriksson@ksgyf.se

telefon: 072-46 65 877
mail: karin.almheden@ksgyf.se 

Sista 
ansökningsdag

15 februari
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