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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 ung-domar 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/praktik/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 på Gymnasiesärkolans sida. 
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 på de nationella programmen 
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 förmå-
gan 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 prakti-
kens längd och omfattning kan variera och utgår 
från varje elevs behov.

 

Integrerade studier
Integrerade studier på gymnasiet innebär möjlig-
heten att delta i programgemensamma kurser på 
gymnasiet. I praktiken innebär det att man under 
årskurs två till fyra 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 utbildning-
ar. Utifrån dina önskemål och förutsättningar görs 
en individuell studieplanering för de fyra åren.

Kontakt
Rektor: Ulf Nilsson, 0522-69 74 39,  

ulf.nilsson@uddevalla.se

Bitr. rektor: Kristina Hilmerson,  0522-69 72 50

kristina.hilmerson@uddevalla.se

Bitr. rektor:  Annika Johannesson,  0522-69 69 86,  

annika.johannesson@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 
Kristina Hilmerson 0522-69 72 50 
- arbetar tillsammans med personal och ledning 
och bidrar till skolans pedagogiska utveckling.  Det-
ta 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
Tina Apell 0522-69 68 73 
- vägleder före, under och efter gymnasieåren 
- studieplanering

 

Kurator
Linda sköld 0522-69 72 11 
- samtalskontakt  
- frågor om ekonomi, kontakt med myndigheter

 

Skolsköterska
Kate Trygg 0522-69 68 70 
- när du har frågor om din hälsa 
- 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 insat-
ser 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 0522-69 76 83 
-jobbar med att främja elevernas sociala tillvaro t.ex. 
med samtal i olika grupper och enskilda stödsamtal.

Ulf Nilsson Linda Sköld Kate Trygg Kristina Hilmerson Tina Apell Sofie Olausson



Hotell, restaurang och bageri

Du som väljer detta program får lära dig grundläggande yrkeskunskaper inom restaurang, matlagning och 
bageri. Du förbereds för att kunna arbeta inom till exempel restaurang, storhushåll, hotell eller café. Här lär 
du dig även att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka 
med kunder.  
Utbildningen är förlagd till Agneberg

Kontakt

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

Marianne Bergman, 0522-69 96 35
marianne.bergman@uddevalla.se 

Bitr. rektor och Specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se 

Gymnasiegemensamma ämnen 
900 poäng

Programgemensamma ämnen
600 poäng

Programfördjupning
700 poäng

Svenska 1 Måltids- och branschkunskap Konditori 1

Engelska 1 Livsmedels- och näringskunskap Bageri 1

Matematik 1 Hotell Matlagning 1

Idrott och hälsa 1 Bageri- och konditorikunskap Matlagning 2

Estetisk verksamhet Service och bemötande 1 Servering 1

Samhällskunskap 
Individuellt val 200 poäng

Lokalvård 1

Religionkunskap Hem och konsumentkunskap 1

Historia Gymnasiesärskolearbete 
100 poängNaturkunskap



Hälsa, vård och omsorg

Du som väljer detta program får lära dig grundläggande yrkeskunskaper inom arbete med människor samt 
kost och hälsa. Du förbereds främst för att arbeta inom äldreomsorg men även inom barnomsorg och 
friskvård. Här lär du dig att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och 
samverka med andra människor. 
Utbildningen är förlagd till Agneberg

 

Kontakt

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

Bitr. rektor och Specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se 

Gymnasiegemensamma ämnen 
900 poäng

Programgemensamma ämnen
600 poäng

Programfördjupning
700 poäng

Svenska 1 Hälsa 1 Vård och omsorg 2

Engelska 1 Hälsa 2 Vård och omsorg 3

Matematik 1 Människan Lokalvård 1

Idrott och hälsa 1 Service och bemötande 1 Fritid och friskvård 1

Estetisk verksamhet Vård och omsorg 1 Service och bemötande 2

Samhällskunskap 
Individuellt val 200 poäng

Hem och konsumentkunskap 1

Religionkunskap

Historia Gymnasiesärskolearbete 
100 poängNaturkunskap



Hantverk och produktion

Du som väljer detta program kommer att lära dig grundläggande yrkeskunskaper inom hantverk och deltar 
i processen från idé till färdig produkt. Under din utbildning får du fördjupade kunskaper i produktions-
processen. Du får lära dig hantera olika typer av verktyg och maskiner samt arbeta med olika material. Du 
kommer även att arbeta utifrån kundbeställning där det du tillverkar säljs och levereras till kund.  
Utbildningen är förlagd till Östrabo Yrkes

Kontakt

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

Bitr. rektor och Specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se 

Gymnasiegemensamma ämnen 
900 poäng

Programgemensamma ämnen
600 poäng

Programfördjupning
700 poäng

Svenska 1 Hantverk och produktion Hantverkstekniker 1

Engelska 1 Form och design Hantverkstekniker 2

Matematik 1 Material och verktyg 1 Hantverkstekniker 3

Idrott och hälsa 1 Material och verktyg 2

Estetisk verksamhet Service och bemötande 1

Samhällskunskap 
Individuellt val 200 poäng

Trafikantkunskap

Religionkunskap Hem och konsumentkunskap 1

Historia Gymnasiesärskolearbete 
100 poängNaturkunskap



Fastighet, anläggning och byggnation

Du som väljer detta program får lära dig grundläggande yrkeskunskaper inom fastighet, anläggning och 
byggnation. Du förbereds för att till exempel kunna arbeta med underhåll av fastigheter och reparationer 
eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.  Du kommer även att arbeta utifrån kundbeställning där det 
du tillverkar säljs och levereras till kund.  Utbildningen är förlagd till Östrabo Yrkes

Kontakt

Lärare
Mats Vinneby, 070-289 85 16 
mats.winneby@uddevalla.se 

Bitr. rektor och Specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se

Gymnasiegemensamma ämnen 
900 poäng

Programgemensamma ämnen
600 poäng

Programfördjupning
700 poäng

Svenska 1 Bygg och anläggning 1 Fastighetsskötsel - inre miljö

Engelska 1 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

Matematik 1 Service och bemötande 1 Skötsel av utemiljöer 1

Idrott och hälsa 1 Material och verktyg 1

Estetisk verksamhet Växtkunskap 1

Samhällskunskap 
Individuellt val 200 poäng

Måleri 1

Religionkunskap Trafikantkunskap

Historia Gymnasiesärskolearbete 
100 poäng

Hantverkstekniker 1 / Körning 1

Naturkunskap



Fordonsvård och godshantering

Du som väljer detta program får grundläggande kunskaper om fordonsvård som t.ex. rekonditionering, 
däckbyte samt mindre fordons- och maskinreparationer. Du kommer också att få kunskaper som hjälper 
dig att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter inom områdena. Det 
finns även möjlighet att få lära sig svetsa, svarva, fräsa, fila och slipa enklare detaljer. Utbildningen är förlagd 
till Östrabo Yrkes

Kontakt

Lärare 

Rolf Andersson , 0522-69 71 70 

rolf.g.andersson@uddevalla.se 
 
Sten-Åke Meister, 0522-69 69 90 
sten-ake.meister@uddevalla.se

Bitr. rektor och Specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se 

Gymnasiegemensamma ämnen 
900 poäng

Programgemensamma ämnen
600 poäng

Programfördjupning
700 poäng

Svenska 1 Fordonsbranchen Fordonsteknik 2

Engelska 1 Fordonsteknik 1 Hjulutrustningsteknik 1

Matematik 1 Godshantering 1 Hjulutrustningsteknik 2

Idrott och hälsa 1 Fordonsvård -personbil

Estetisk verksamhet Service och bemötande 1

Samhällskunskap 
Individuellt val 200 poäng

Trafikantkunskap

Religionkunskap Hem och konsumentkunskap 1

Historia Gymnasiesärskolearbete 
100 poängNaturkunskap



Skog, mark och djur

Du som väljer detta program kommer att få grundläggande yrkeskunskaper inom skötsel, service och pro-
duktion inom naturbruk. Det finns två inriktningar hos oss, häst och smådjur. Du får bland annat lära dig hur 
man sköter djur samt skötsel av utrustning runt djuren. En stor del av din utbildning kommer att förläggas 
ute på en arbetsplats. Utbildningen är förlagd till Östrabo Yrkes

 

Kontakt

Lärare  
Sandra Henke Thunberg, 0522 - 69 69 78 
sandra.henkethunberg@uddevalla.se 

Mona Pettersson, 0522 - 69 76 73
mona.pettersson@uddevalla.se 

Bitr. rektor och Specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se

Gymnasiegemensamma ämnen 
900 poäng

Programgemensamma ämnen
600 poäng

Programfördjupning
700 poäng

ex: Poängplan för inriktning Smådjur

Svenska 1 Biologi - naturbruk Körning basmaskin 1

Engelska 1 Naturbruk Hem och konsumentkunskap

Matematik 1 Naturbruksteknik Djurens biologi

Idrott och hälsa 1 Skötsel av utemiljöer

Estetisk verksamhet Sällskapsdjur 1

Samhällskunskap 
Individuellt val 200 poäng

Sällskapsdjur 2

Religionkunskap Service och bemötande 1

Historia Gymnasiesärskolearbete 
100 poäng

Handel 1

Naturkunskap Entreprenörskap



Administration, handel och varuhantering

Du som väljer detta program kommer att få grundläggande yrkeskunskaper inom administration, handel 
och varuhantering. Du får lära dig arbetsuppgifter inom exempelvis kontor, affär, lager, café m.m. Du får 
även lära dig om marknadsföring och ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot kunder. En stor del av 
din utbildning kommer att förläggas ute på en arbetsplats. Utbildningen är förlagd till Östrabo Yrkes 

Kontakt

Lärare  
Sandra Henke Thunberg, 0522 - 69 69 78 
sandra.henkethunberg@uddevalla.se 

Mona Pettersson, 0522 - 69 76 73
mona.pettersson@uddevalla.se 

Bitr. rektor och Specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se

Gymnasiegemensamma ämnen 
900 poäng

Programgemensamma ämnen
600 poäng

Programfördjupning
700 poäng

Svenska 1 Administration 1 Service och bemötande 2

Engelska 1 Handel 1 Praktisk marknadsföring

Matematik 1 Information och kommunikation 1 Livsmedels- och näringsk

Idrott och hälsa 1 Service och bemötande 1 Mat och butik 1

Estetisk verksamhet Inköp och logistik 1 Handel 2

Samhällskunskap 
Individuellt val 200 poäng

Handel 3

Religionkunskap Lokalvård 1

Historia Gymnasiesärskolearbete 
100 poäng

Hem och kons 1

Naturkunskap



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.

 

Kontakt

Bitr. rektor
Annika Johannesson, 0522-69 69 86
annika.johannesson@uddevalla.se 

Bitr. rektor och specialpedagog
Kristina Hilmerson, 0522-69 72 50
kristina.hilmerson@uddevalla.se 

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. 



Uddevalla  
Gymnasiesärskola   
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Elevens bästa


