VÄLKOMMEN TILL

Uddevalla Gymnasiesärskola ”Elevens bästa”
AGNEBERG - ÖSTRABO Y

Uddevalla Gymnasiesärskola ”Elevens bästa”
VAD ÄR GYMNASIESÄRSKOLAN?
Gymnasiesärskolan är en egen skolform med
egna kursplaner och betygskriterier.
Utbildningarna är fyraåriga och trots att det är
en egen skolform bedrivs undervisningen ofta
i nära samarbete med gymnasieskolan.

MÅLSÄTTNING
Utbildningarna ska utveckla dina möjligheter inför vuxenlivet såväl inom arbete/sysselsättning,
som inom fritid och boende.

HUR ARBETAR VI?
Undervisningen sker i mindre grupper efter varje
elevs behov och förutsättningar. Alla arbetar
utifrån sin individuella studieplan. Teoretiska
kunskaper används i praktiska sammanhang. Då
vi har ett stort upptagningsområde träffas ungdomar från flera kommuner. I Uddevalla gymnasiesärskola arbetar alla för elevens bästa med
öppenhet, respekt och professionalitet.
VAD GÖR MAN EFTER UTBILDNINGEN?
Uddevalla gymnasiesärskola erbjuder ett brett
utbud av utbildningar.
Utifrån ditt val, förbereds du för arbete/sysselsättning/skola eller daglig verksamhet. Under
utbildningarnas tredje och fjärde år har man mer
och mer praktik och förbereds för utslussning till
livet efter skolan.
ANSÖKNINGSBLANKETT
Blanketten ligger på Uddevalla gymnasieskolas
hemsida.
gymnasiet.uddevalla.se

VILL DU HA MER INFORMATION?
- Gå in på gymnasiet.uddevalla.se
- Kontakta oss via e-post eller telefon

- Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare

Välkommen med din ansökan!

APL - ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
En del i utbildningen utgörs av APL — arbetsplatsförlagt lärande.

Genom att uppleva en arbetsplats från insidan
lär sig eleven om hur miljön kan se ut, vilka krav
som ställs och vad arbetet innebär.
På arbetsplatsen kan eleven träna och utveckla
sina färdigheter.

Där ges många möjligheter att kommunicera
med arbetskamrater från olika miljöer och träna
förmågan att samarbeta.
APL:en kan vara förlagd till ett företag, kommunen eller annan liknande verksamhet och är
av stort värde för eleverna.

En del elever kan ha flera olika praktikplatser
under sina studieår, medan det för andra är mer
lämpligt med en enda.

Eleverna är på APL under 22 veckor men praktikens
längd och omfattning kan variera och utgår från
varje elevs behov.
INTEGRERADE STUDIER
Integrerade studier på gymnasiet innebär möjligheten att delta i yrkeskurser på gymnasiet. I
praktiken innebär det att man studerar de praktiska ämnena med gymnasiet och de mer teoretiska ämnena med gymnasiesärskolan.
För en del elever kan detta vara stimulerande
och utvecklande. Uddevalla gymnasieskola är
en av Sveriges största, med ett stort utbud av
utbildningar. Utifrån
dina önskemål och
förutsättningar görs Kontakt
en individuell studie- Rektor Ulf Nilsson
0522-69 74 39
planering för de fyra ulf.n
ilsson@uddeva
lla.se
åren.

Bitr. rektor In
gmarie Hanss
on
0522-69 72 50
ingmarie.hanss
on@uddevalla
.se
Studie- och yr
kesvägledare
Ann-Marie Orl
off
0522-69 68 73
ann-marie.orl
off@uddevalla
.se

På Gymnasiesärskolan finns ett elevhälsoteam
ELEVHÄLSOTEAM
Vi är till för att du ska må bra och ska lyckas i dina studier. Vi är specialiserade på olika områden.

Du som är elev i särskolan har en del rättigheter som vi bevakar och vi kan hjälpa till i kontakter med
olika myndigheter.
REKTOR
ULF NILSSON 0522-69 74 39

BITR. REKTOR OCH SPECIALPEDAGOG
INGMARIE HANSSON 0522-69 72 50
- arbetar tillsammans med personal och ledning
och bidrar till skolans pedagogiska utveckling.
Detta för att skolans verksamhet ska kunna
erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt
ge stöd och hjälp åt de elever som är i behov av
särskilt stöd.
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
ANN-MARIE ORLOFF 0522-69 68 73
- vägleder före, under och efter gymnasieåren
- studieplanering

KURATOR,
LINDA SKÖLD 0522-69 60 00 (VX)
- samtalskontakt

Linda Sköld

- hälsosamtal och enklare medicinska insatser
Det finns en elevhälsoplan för hur vi ska arbeta
och vi har i våra möten uppföljningar för hur
elevarbetet fortgår. I arbetet kring en elev kan en
eller flera av oss från elevhälsan ingå beroende
på vilka insatser som behövs.

Elevhälsoteamet har möten varje vecka för att följa upp alla elever. Ibland tar vi hjälp av skolläkare
och/eller skolpsykolog.
SOCIALPEDAGOG

SOFIE OLAUSSON (TJÄNSTLEDIG)

- frågor om ekonomi, kontakt med myndigheter

Ulf Nilsson

SKOLSKÖTERSKA,
KATE TRYGG 0522-69 68 70
- när du har frågor om din hälsa

Kate Trygg

-jobbar med att främja elevernas sociala tillvaro
t ex med samtal i olika grupper och enskilda
stödsamtal.

Ingmarie Hansson

Ann-Marie Orloff

Fordonsvård och godshantering
Denna utbildning bedrivs på Östrabo Yrkes och man får under fyra år lära sig fordonsservice och
enklare reparationer i både teori och praktik. Eleverna får en grundläggande utbildning utifrån sin
förmåga. Man tränar på att hantera maskiner och verktyg, samt på demontering och montering av t ex
slitagedelar vid servicearbeten.
Att rekonditionera (tvätta, vaxa och polera mm) bilar ingår som en del av utbildningen och likaså arbetar vi med hjul och däck.
Man kan också lära sig att svetsa (MIG, gas och el) och arbeta med plåt och metall,
t ex tillverkar vi olika saker som ljusstakar, grillar osv. Det finns också möjlighet att
svarva/fräsa/fila/slipa enkla detaljer.

Kontakt

Lärare Rolf Andersson
0522-69 71 70
rolf.g.andersson@uddevalla.se

Sten-Åke Meister
sten-ake.meister@uddevalla.se
tel 0522-69 69 90
Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Orloff
0522-69 68 73
ann-marie.orloff@uddevalla.se

Fordonsvård och godshantering
Engelska 1

Fordonsbranschen

Fordonsteknik

Estetisk verksamhet

Fordonsteknik

Hjulutrustningsteknik 1

Historia 1

Godshantering - grundkurs

Hjulutrustningsteknik 2

GyMNaSIESäRSkolEGEMENSaMMa äMNEN
900 poäNG

pRoGRaMGEMENSaMMa äMNEN
600 poäNG

Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1

Fordonsvård - personbil
INdIvIduEllt val
200 poäNG

Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1

pRoGRaMFöRdjupNING
700 poäNG

Service och bemötande 1
Trafikantkunskap
Hem- och konsumentkunskap

GyMNaSIESäRSkolEaRbEtE
100 poäNG

Hantverk och produktion
Hantverksutbildningen bedrivs i nybyggda, anpassade verkstadslokaler inom Östrabo Yrkes. Här får
du lära dig att använda rätt arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Inom snickeri kommer du att tillverka enklare möbler liksom delar till eller hela större byggprojekt.

Kontakt

Lärare Roger Johansson
0522-69 72 28
roger.johansson@uddevalla.se

Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Orloff
0522-69 68 73
ann-marie.orloff@uddevalla.se

Hantverk och produktion
Engelska 1

Hantverk och produktion

Hantverkstekniker 1

Estetisk verksamhet

Form och design 1

Hantverkstekniker 2

Historia 1

Material och verktyg 1

Hantverkstekniker 3

GyMNaSIESäRSkolEGEMENSaMMa äMNEN
900 poäNG

pRoGRaMGEMENSaMMa äMNEN
400 poäNG

Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1

Material och verktyg 2
INdIvIduEllt val
200 poäNG

Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1

pRoGRaMFöRdjupNING
900 poäNG

Service och bemötande 1
Trafikantkunskap
Hem- och konsumentkunskap

GyMNaSIESäRSkolEaRbEtE
100 poäNG

Fastighet, anläggning och byggnation
Denna utbildning bedrivs på Östrabo Yrkes. Vi erbjuder en fyraårig utbildning för dig
som vill jobba med varierande arbetsuppgifter både inomhus och utomhus. Du får en grundläggande
utbildning utifrån din förmåga. Utbildningen förbereder för arbete med
reparation och underhåll av fastigheter.

Kontakt

Lärare Lennart Umeland
0522-69 72 94
lennart.umeland@uddevalla.se
Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Orloff
0522-69 68 73
ann-marie.orloff@uddevalla.se
Rektor Ulf Nilsson
0522-69 74 39
ulf.nilsson@uddevalla.se

Fastighet, anläggning och byggnation
GyMNaSIESäRSkolEGEMENSaMMa äMNEN
900 poäNG

pRoGRaMGEMENSaMMa äMNEN
400 poäNG

pRoGRaMFöRdjupNING
900 poäNG

Engelska 1

bygg och anläggning

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

Estetisk verksamhet

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel - inre miljö

Historia 1

Service och bemötande 1

Hantverkstekniker 1

Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1

Hem- och konsumentkunskap
INdIVIduEllt Val
200 poäNG

Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1

Material och verktyg 1
Måleri 1
Skötsel av utemiljöer

GyMNaSIESäRSkolEaRbEtE
100 poäNG

Trafikantkunskap
Växtkunskap 1

Skog, mark och djur
Denna utbildning bedrivs i lärlingsform. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) tre dagar i veckan, då
undervisningen sker på arbetsplats. Du får regelbundna besök av lärare från skolan. Under de andra
två dagarna har du undervisning i skolan.
Utbildningen erbjuds med tre olika inriktningar; -Lantbruk

-Häst

-Smådjur

Om du är intresserad av att arbeta med t ex lantbruk, på hästgård eller i en zooaffär/hunddagis, så är
detta programmet för dig.

Kontakt

Lärare
Linda Lamotte
tel 0522 - 69 69 35
linda.lamotte@uddevalla.se

Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Orloff
0522-69 68 73
ann-marie.orloff@uddevalla.se
Rektor Ulf Nilsson
0522-69 74 39
ulf.nilsson@uddevalla.se

Skog, mark och djur
GyMNaSIESäRSkolEGEMENSaMMa äMNEN
900 poäNG

pRoGRaMGEMENSaMMa äMNEN
400 poäNG

pRoGRaMföRdjupNING
700 poäNG

Engelska 1

biologi - naturbruk

Godshantering - truck

Estetisk verksamhet

Naturbruk

lantbruksdjur 1

Historia 1

Naturbruksteknik

växtodling - grund

Idrott och hälsa 1

INdIvIduEllt val
200 poäNG

Matematik 1
Naturkunskap 1

växtodling 1 och 2
Hästkunskap 1 och 2
Ridning – körning 1 och 2

Religionskunskap 1

körning – basmaskiner 2

djurens biologi

Samhällskunskap 1

verkstadsteknik – grund

Sällskapsdjur 1 och 2

Svenska 1

Sällskapsdjur 1

Service och bemötande

Hästkunskap 3

Handel 1

Sällskapsdjur - specialområde

Skötsel av utemiljöer 1

Naturbruksteknik - specialområde

fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll

GyMNaSIESäRSkolEaRbEtE
100 poäNG

körning – basmaskiner 1
Hem- och konsumentkunskap 1

Hotell, restaurang och bageri
Denna utbildning är förlagd till Agneberg. Det är en fyraårig utbildning för dig som tycker om
matlagning och bakning. Du får här även kunskaper om sysslor inom hotellbranschen.
Arbetet sker i lugn takt utifrån varje elevs förmåga och intresse.

Du lär dig att laga god och nyttig mat, men också en del om till exempel ekonomi och hur man möter
kunder.

Kontakt

Lärare Ingrid Persson
0522-69 72 95
ingrid.persson@uddevalla.se

Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Orloff
0522-69 68 73
ann-marie.orloff@uddevalla.se

Hotell, restaurang och bageri
Engelska 1

bageri och konditorikunskap

Matlagning 1

Estetisk verksamhet

Hotell

Matlagning 2

Historia 1

livsmedels och näringskunskap

Servering 1

Idrott och hälsa 1

Måltids och branschkunskap

lokalvård 1

Matematik 1

Service och bemötande 1

bageri 1

GyMNaSIESäRSkolEGEMENSaMMa äMNEN
900 poäNG

pRoGRaMGEMENSaMMa äMNEN
600 poäNG

Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1

pRoGRaMföRdjupNING
700 poäNG

konditori 1
INdIvIduEllt val
200 poäNG

Svenska 1
GyMNaSIESäRSkolEaRbEtE
100 poäNG

Hem och konsumentkunskkap

Hälsa, vård och omsorg
Utbildningen Hälsa, vård och omsorg är 4-årig och bedrivs på Agneberg. Programmet vänder sig till
dig som vill arbeta med människor. Du får grundläggande kunskaper om hälsa och friskvård, service
och bemötande samt vård och omsorg. Du förbereds för arbete inom främst äldreomsorgen, men även
inom förskola och friskvård. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande inom området.
Grundinriktningen är mot hälsa, vård och omsorg. Fler inriktningar inom förskola och friskvård kan
erbjudas i mån av tillgång till platser inom den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Kontakt

Lärare Helen Carlander
0522-69 72 27
helen.carlander@uddevalla.se

Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Orloff
0522-69 68 73
ann-marie.orloff@uddevalla.se

Hälsa, vård och omsorg
Engelska 1

Hälsa 1

Matlagning 1

Estetisk verksamhet

Hälsa 2

Service och bemötande 2

Historia 1

Människan

fritid och friskvård 1

Idrott och hälsa 1

Vård och omsorg 1

lokalvård 1

Matematik 1

Service och bemötande 1

Hem- och konsumentkunskap

GyMNaSIESäRSkolEGEMENSaMMa äMNEN
900 poäNG

pRoGRaMGEMENSaMMa äMNEN
600 poäNG

Naturkunskap 1
Religionskunskap 1

Vård och omsorg 2
INdIVIduEllt Val
200 poäNG

Samhällskunskap 1
Svenska 1

pRoGRaMföRdjupNING
700 poäNG

GyMNaSIESäRSkolEaRbEtE
100 poäNG

Vård och omsorg 3

Administration, handel och varuhantering
Denna utbildning bedrivs i lärlingsform. Det innebär att du har
arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst halva utbildningstiden.
APL genomförs på en arbetsplats med hjälp och stöd av en handledare. Du har även en yrkeslärare som undervisar dig i skolan
och som gör besök på arbetsplatsen.

Programmet ger dig kunskaper och erfarenheter som kan leda till
arbete i till exempel en affär eller på ett kontor.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Ann-Marie Orloff
0522-69 68 73
ann-marie.orloff@uddevalla.se
Rektor Ulf Nilsson
0522-69 74 39
ulf.nilsson@uddevalla.se

Administration, handel och varuhantering
GyMNaSIESäRSkolEGEMENSaMMa äMNEN
900 poäNG

pRoGRaMGEMENSaMMa äMNEN
500 poäNG

pRoGRaMföRdjupNING
800 poäNG

Engelska 1

administration 1

Handel 2

Estetisk verksamhet

Handel 1

Handel 3

Historia 1

Information och kommunikation 1

Hem- och konsumentkunskap 1

Idrott och hälsa 1

Inköp och logistik 1

livsmedels- och näringskunskap

Matematik 1

Service och bemötande 1

lokalvård 1

Naturkunskap 1
Religionskunskap 1

INdIvIduEllt val
200 poäNG

Samhällskunskap 1
Svenska 1

Mat och butik 1
plocklager
Service och bemötande 2

GyMNaSIESäRSkolEaRbEtE
100 poäNG

Individuella program
Om du behöver gå i en mindre grupp, där du kan få extra mycket stöd, kan ett individuellt program
vara en lösning. Här har man teoretiska kurser och praktisk verksamhet ungefär som på de övriga
programmen. Social träning är ett viktigt inslag och all undervisning syftar till att förbereda dig för
ett meningsfullt och rikt vuxenliv. För att du ska träna dina sinnen lägger vi särskild vikt vid estetiska
ämnen samt idrott och hälsa.
För varje elev upprättas en individuell studieplan för de fyra åren.
Undervisningens innehåll styrs av de olika ämnesområdena:
• Estetisk verksamhet

• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö

• Individ och samhälle

• Språk och kommunikation

Målet är att du ska träna färdigheter som du
har nytta av i ditt vuxenliv, så att du blir så
självständig som möjligt.

Utbildningen bedrivs i väl anpassade lokaler
på Agneberg i nära anslutning till skolans
cafeteria och Agnebergshallen.

Kontakt

Rektor Ulf N
ilsson
0522-69 74
39
ulf.nilsson@
uddevall

a.se

Bitr. rektor
Ingmarie Ha
nsson
0522-69 72
50
ingmarie.ha
nsson@udd
evalla.se
Studie- och
yrkesvägled
are
Ann-Marie O
rloff
0522-69 68
73
ann-marie.o
rloff@udde
valla.se

