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KONTAKTA OSS
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
Mats Insulander
Planerare
Anders Nord
SYV
Ann-Kristin Steen
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Kontaktuppgifter
Välkommen
Om skolan
Nationella program
Administration, handel och varuhantering
Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri
Samhälle, natur och språk
Individuella programmet

telefon: 0480 - 45 18 55
mail: mats.insulander@ksgyf.se
telefon: 0480 - 45 18 56
mail: anders.nord@ksgyf.se
telefon: 0480 - 45 17 07
mail: ann-kristin.steen@ksgyf.se

Adress
Gymnasiesärskolan, Box 804,
Smålandsgatan 25, 391 28 Kalmar
Hemsida
www.gyf.se/gymnasiesarskolan

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIESÄRSKOLAN
PÅ JENNY NYSTRÖMSSKOLAN
Gymnasiesärskolan är en skola där vår målsättning är att varje dag möta
våra ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar. Vi vill inspirera
dem att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande.
Mats Insulander, rektor
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VÅR VISION
- HÄR FÅR ALLA VÄXA OCH UTVECKLAS
Gymnasiesärskolan strävar efter att alla som verkar inom skolan, såväl elever som
personal, ska växa och utvecklas. Vi lägger stor vikt vid både kunskapsutveckling
och social utveckling. Vi vill bidra till att stärka varje individs självkänsla samt vilja
och förmåga att lära.

VÅR ORGANISATION
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Gymnasiesärskolan erbjuder utbildningar för elever på det individuella programmet
samt nationella program. Vi erbjuder även korttidstillsyn (fritidsverksamhet) för de
ungdomar som har beslut om denna insats.
Våra elevgruppers sammansättningar bygger utifrån en stor variation av förutsättningar och behov. Våra lokaler är rymliga med möjlighet för anpassningar.

VÅR PERSONAL
På skolan arbetar lärare, yrkeslärare, speciallärare, specialpedagoger, pedagogiska
assistenter, IKT-pedagog etc. Det finns idag två särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) inom
gymnasiesärskolan. Inom verksamheten finns också elevhälsa med skolsköterska,
skolpsykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

NATIONELLA PROGRAM
De nationella programmen har en yrkesinriktning, men det finns även ett mer
teoretiskt program; Programmet för samhälle, natur och språk. Det är yrkesinriktningen som ger programmet dess karaktär och det är här tyngdpunkten
ligger. Under utbildningen får eleverna på de nationella programmen 22
veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) utanför skolan.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 1
Estetisk verksamhet 1
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Individuellt val
Matematik 1
Naturkunskap 1
Religionkunskap 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1
Gymnasiesärskolearbete

100 p
100 p
50 p
200 p
200 p
100 p
50 p
50 p
50 p
200 p
100 p
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För dig som gillar handel och service
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ADMINISTRATION, HANDEL
OCH VARUHANTERING
Programmet är till för dig som vill arbeta inom handel,
med administration, på ett varulager eller inom konferens- och receptionsyrket. Du får lära dig mer om
bemötande, varuhantering och olika försäljningsformer
inom handelssektorn.

Administration 1			
100 p
Administration 2			 100 p
Digital kompetens		
100 p
Handel 1
100 p
Handel 2
		
100 p
Handel 3
100 p
Hem- och konsumentkunskap 1 100 p
Information och kommunikation 1 100 p
Inköp och logistik 1
100 p
Konferens och evenemang
100 p
Praktisk marknadsföring
100 p
Service och bemötande 1
100 p
Service och bemötande 2
100 p

För dig som gillar fastighetsskötsel

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
och måleri, byggnation och plattsättning, markarbeten
och skötsel av grönytor.
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Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2
Entreprenörskap 1
Fastighetsskötsel
Hantverkstekniker 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
200 p
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

För dig som gillar matlagning och bakning
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HOTELL, RESTAURANG OCH
BAGERI
Programmet är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning, servering och livsmedel. Du kan också
välja programmet om du vill arbeta med att iordningställa frukostbufféer eller städa hotellrum.

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

För dig som är nyfiken på världen
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SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK
Programmet är till för dig som vill veta mer om hur
samhället 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.

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

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
Individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver
en utbildning som är anpassad för dina behov och egna förutsättningar.
De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på
ett individuellt program.
Det individuella programmet ska utformas så att det passar just dig. Inom
ramen för det individuella programmet läser eleverna följande ämnesområden:
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•
•
•
•
•
•

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

Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper, där
samtliga ämnesområden ingår men i varierande omfattning. Eleverna är
indelade i sex olika undervisningsgrupper:
•
•
•
•
•
•

Allmän
Estetiskt skapande och hälsa
Hantverk
Mat och café
Samhälle, motorik och dator
Samhälle och kommunikation

ALLMÄN

Vi lägger vi stor vikt vid alternativ kommunikation,
såsom tecken som stöd, bilder och digitala hjälpmedel, samt idrott och hälsa. Eleverna har simning och
styrketräning varje vecka.
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ESTETISKT SKAPANDE OCH HÄLSA

Vi lägger tyngdpunkten på estetisk verksamhet med
bild och film, samt idrott och hälsa. Vi har idrott,
simning och styrketräning varje vecka.

HANTVERK

Vi lägger tyngdpunkten på ämnesområdet estetisk
verksamhet. Du får prova på olika enkla hantverkstekniker i olika material samt använda träbearbetningsmaskiner. Du får bland annat jobba från idé till färdig
produkt, med enklare möbelrenovering och mindre
serietillverkning.
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MAT OCH CAFÉ

Vi lägger vi tyngdpunkten på ämnesområdet hemoch konsumentkunskap. Vi bakar och lagar mat varje
dag. Vårt café, varje fredag, är en rolig och viktig del
av skolarbetet med förberedelser och efterarbete.
Ibland ordnar vi fika på beställning.

SAMHÄLLE, MOTORIK OCH DATOR

Vi lägger stor vikt vid kommunikation, socialt samspel
och fysiska aktiviteter. Utifrån elevens intressen finns
det stora möjligheter att fokusera på individuella
lösningar för största möjliga utveckling. Vi har hög
personaltäthet och undervisningen sker en till en eller
i grupp med andra elever.
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SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

Vi lägger stor vikt vid alternativ kommunikation.
Vi arbetar mycket med bilder och tecken som stöd
(TSS). Vi har hög personaltäthet och mycket av undervisningen sker en till en eller i grupp med några elever.

Hör gärna av er till:

Camilla Liljeroth, rektor
0480 - 45 18 55
camilla.liljeroth@gyf.se
Ulf Elmqvist, planerare
0480 - 45 18 56
ulf.elmqvist@gyf.se
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Thorbjörn Hultenius,
studie- och yrkesvägledare
0480 - 45 18 54
thorbjorn.hultenius@gyf.se
Gymnasiesärskolan
Box 804, Smålandsgatan 25
391 28 Kalmar
www.gyf.se/gymnasiesarskolan
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