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Välkommen till gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan följer en egen läroplan som är utformad för att eleven ska utveck-
las som person, förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning och för ett 
aktivt liv som vuxen. I denna broschyr presenteras gymnasiesärskolan och innehållet i 
de olika programmen. Det är värdefull information inför valet till gymnasiesärskolan. 
Det skiljer sig mellan olika kommuner hur utbildningen i gymnasiesärskolan är  
utformad och vilka program som finns. Prata med studie- och yrkesvägledaren  
för att få reda på hur det ser ut där du bor. 

Vem har rätt att gå i gymnasiesärskolan? 
Eleven blir antagen till en utbildning inom gymnasiesärskolan om eleven gått ut 
grundsärskolan eller tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan och inte har fyllt 20 år. 
Hemkommun beslutar om rätten till särskola utifrån en utredning som innehåller en  
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. 

Studieekonomi 
Som elev på gymnasiesärskolan kan förlängt barnbidrag sökas fram tills eleven fyller  
19 år och därefter aktivitetsersättning. Detta söks hos Försäkringskassan. En elev som 
läser på en fristående gymnasiesärskola och måste bo på annan ort än hemorten har  
rätt till inackorderingstillägg från CSN.

Gymnasiesärskolan i Uppsala kommun
Den kommunala gymnasiesärskolan i Uppsala kommun finns samlat i en koncern som 
heter Uppsala GS. Inom Uppsala GS finns två skolenheter där all undervisning bedrivs:

• Fyrisskolan GS

• Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS

Mer information om Uppsala GS finns på uppsalags.uppsala.se
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Individuellt program
Individuellt program är en utbildning för dig som läst ämnesområden i grundsärskolan.  
Det är en fyraårig utbildning som utformas med hänsyn till dina behov och förutsättningar. 
För att få gå detta program krävs beslut av hemkommunen. 

På individuellt program lär du dig
• att utveckla din språkliga förmåga
• att utveckla ämneskunskaper utifrån dina 

egna förutsättningar
• att uttrycka dig i bild och musik
• att träna färdigheter för ett aktivt  

deltagande i samhälls- och vardagsliv
• att utvecklas tillsammans med andra.

Individuellt program består av  
sex ämnesområden:
• Estetisk verksamhet 
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle
• Språk och kommunikation

Omdömen istället för betyg
När du läser ämnesområden så får du inte 
betyg. Istället bedömer läraren elevens  
kunskaper utifrån kravnivåerna grund- 
läggande kunskaper eller fördjupade kun- 
skaper. På det viset följer skolan elevens  
kunskapsutveckling genom hela utbildningen. 

Du kan också få läsa en kombination av  
ämnen från nationella program och ämnes-
områden. Det är skolan som beslutar om den 
möjligheten. 

Om skolan anser att det är till nytta för eleven 
kan hen få göra praktik. 

Gymnasiesärskolebevis
När utbildningen på individuella programmet 
är avklarad får eleven ett gymnasiesär- 
skolebevis som visar de kunskaper och  
erfarenheter som eleven kommer ha  
med sig efter gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolebeviset ska innehålla  
information: 
• om vilket program eleven har gått
• om vilka ämnesområden eleven har läst 
• om eleven läst kurser inom de nationella 

programmen och vilka betyg eleven har fått 
• om eleven gjort praktik på någon arbets-

plats.
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Om de nationella programmen

Betyg
På de nationella programmen sätts betyg ef-
ter varje avslutad kurs. Betygsskalan för god-
kända resultat är A, B, C, D och E. Betyg A är 
högst betyg och E är lägst betyg. Ett godkänt 
gymnasiesärskolearbete ger betyget E. Om en 
elev inte uppnått godkänt resultat sätts inte 
betyg.

Gymnasiesärskolebevis
När eleven är klar med sin utbildning får  
eleven ett gymnasiesärskolebevis. Det  
beskriver vilka kunskaper och erfarenheter 
eleven fått med sig från gymnasiesärskolan. 

Gymnasiesärskolebeviset ska innehålla  
information om:
• vilket program eleven har gått
• vilka ämnesområden eller kurser eleven har 

läst
• vilka betyg eleven har fått
• inriktningen på elevens arbetsplatsförlagda 

lärande
• information om gymnasiesärskolearbetet

Arbetsplatsförlagt lärande
Minst 22 veckor av utbildningen är arbetsplats 
förlagt lärande  (APL). APL görs vanligtvis 
under flera olika perioder. Här får du lära dig 
mer om arbetslivet genom att vara ute på en 
eller flera arbetsplatser utanför skolan och 
använda dig av de kunskaper du har fått i  
skolan.

Andra alternativ
Elever som har rätt att läsa på gymnasie- 
särskolan kan också läsa gymnasieskolans 
kurser. Eleverna har också rätt att läsa  
gymnasiesärskolans introduktionsprogram, 
IMY och IMA.

Kursplan nationella program
De nationella programmen är uppdelade i 
olika delar av ämnen och kurser och varje del 
anges i gymnasiesärskolepoäng, totalt 2500 
poäng.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................. 100 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska eller Svenska som andraspråk .. 200 p

Programgemensamma ämnen,  
400–600 poäng
För varje nationellt program finns ämnen som 
är gemensamma inom programmet. Dessa 
ämnen ger programmet dess karaktär.

Programfördjupning, 700–900 poäng
Inom programfördjupningen finns ämnen och 
kurser som kompletterar och fördjupar de 
programgemensamma ämnena. Dessa kurser 
förbereder eleven för framtida yrkesverksam-
het.

Individuellt val, 200 poäng
Eleven kan själv välja bland ett urval av kurser 
men det är skolan som bestämmer vilka  
kurser som ska erbjudas. 

Gymnasiesärskolearbete, 100 poäng
Alla elever inom gymnasiesärskolan ska göra 
en större självständig arbetsuppgift.
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Administration,  
handel och  varuhantering
För dig som  är intresserad av …
…en utbildning som utvecklar dina kunskaper 
om administration och handel där service och 
bemötande är viktigt. Ger dig möjligheter för 
arbete inom bland annat dagligvaruhandel. 

Du lär dig …
• olika arbetsuppgifter inom handel och 

kontor 
• om uppackning, prismärkning och skyltning 

av varor 
• hur du bemöter och hjälper kunder 
• om inköp, försäljning och marknadsföring 
• att använda kontorsutrustning och vanliga 

programvaror.

Du utbildar dig för att kunna arbeta med 
administration, handel och varuhantering
Yrkesområdet innebär kontakter mellan 
människor där det personliga mötet är viktigt. 
Du får utveckla din förmåga att möta kunder 
och kollegor. Du lär dig att formulera syn-
punkter och budskap i tal och skrift samt med 
hjälp av olika medier. 

Du lär dig använda vanliga programvaror och 
får kunskaper om IT och digital teknik. Du lär 
dig om de lagar och bestämmelser som gäller 
inom yrkesområdet.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................. 100 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska/svenska som andraspråk .......... 200 p

Programgemensamma ämnen, 500 poäng

Administration ......................................... 100 p

Handel ...................................................... 100 p

Information och kommunikation ............ 100 p

Inköp och logistik ..................................... 100 p

Service och bemötande ........................... 100 p

Programfördjupning ........................... 800 p

Individuellt val .................................... 200 p

Gymnasiesärskolearbete ......................100 p

Totalt: 2 500 poäng
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Estetiska  
verksamheter 
För dig som är intresserad av …
…kultur, konst och vill utveckla dig inom 
skapande verksamhet. Under din utbildning 
kommer du att få träna dig i hur du kan ut-
trycka dig med hjälp av text och bild, musik 
eller teater och hur du kan använda detta i 
olika sammanhang. Utbildningen utvecklar 
yrkeskunskaper för arbete där konstnärlig 
förmåga tas till vara och/ eller för fortsatta 
studier inom exempelvis folkbildningen.

Du lär dig …
• att skapa, presentera och visa upp
• att uppleva och tolka konst och kultur
• att arbeta med olika material och tekniker
• att använda din röst med sång 
• att spela olika instrument
• utveckla sceniska uttrycksmedel
• använda digitala verktyg
• utveckla yrkeskunskaper.

Du utbildar dig för att kunna använda  
dig av olika uttrycksformer inom det  
estetiska området
Du lär dig till exempel om färg, form, musik 
och teater och hur du kan få praktisk  
användning av detta i framtida arbete. 

Du får träning i att skapa och uttrycka dig 
utifrån egna eller gemensamma idéer.

Under det arbetsförlagda lärandet får du  
möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper.

Utbildningen ska också utveckla dina  
kunskaper om människan i samtiden, i  
historien och i världen utifrån konstnärliga 
och kulturella perspektiv. 

Dessutom ska utbildningen utveckla din  
förmåga att använda digitala verktyg.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................. 100 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska/svenska som andraspråk .......... 200 p

Programgemensamma ämnen, 500 poäng

Estetisk kommunikation .......................... 200 p

Konst och kultur ....................................... 100 p

Medieproduktion ..................................... 100 p

Svenska 2/svenska som andraspråk 2 .... 100 p

Programfördjupning ........................... 800 p

Individuellt val .................................... 200 p

Gymnasiesärskolearbete ......................100 p

Totalt: 2 500 poäng
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Fastighet, anläggning  
och byggnation
För dig som är intresserad av …
...att kunna arbeta med tillsyn, underhåll och 
reparationer av fastigheter och anläggningar 
såväl utomhus som inomhus. Det kan också  
innebära lokalvård, återvinning av material 
eller underhåll av utemiljöer.

Du lär dig …
• underhåll och skötsel av fastigheter, lokaler 

och utrymmen
• hur du sköter trädgårdar och grönområden
• om måleri, plåt, bygg och annat  

underhållsarbete
• använda maskiner, verktyg och redskap.

Du utbildar dig för att kunna planera  
och genomföra olika typer av praktiska 
arbetsuppgifter
Du lär dig att välja, använda och vårda  
material, verktyg och maskiner samt att lösa 
de problem som uppstår i det dagliga arbetet. 
Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer 
krav på social förmåga och känsla för service. 
Därför ska utbildningen utveckla din  
förmåga att kommunicera och samverka  
med andra människor och med andra yrkes-
grupper. Du lär dig betydelsen av service, 
kvalitet och problemlösning.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................. 100 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska/svenska som andraspråk .......... 200 p

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

Bygg och anläggning ................................ 100 p

Fastighetsskötsel ..................................... 200 p

Service och bemötande ........................... 100 p

Programfördjupning ........................... 900 p

Individuellt val .................................... 200 p

Gymnasiesärskolearbete ......................100 p

Totalt: 2 500 poäng
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Fordonsvård  
och godshantering
För dig som är intresserad av …
...är intresserad av reparationer och service av 
fordon och maskiner. Under din utbildning får 
du bekanta dig med arbetsuppgifter som före-
kommer inom arbetsområdet fordonsvård.

Du lär dig …
• om enkla reparationer av fordon och maskiner
• om fordonsservice 
• däckbyte
• biltvätt och rekonditionering
• om material, verktyg och arbetsmetoder
• datorsystem som används inom  

yrkesområdet.

Du utbildar dig för att kunna arbeta  
med fordon och maskiner
Du lär dig att välja och använda material, 
verktyg och metoder för enklare reparationer 
och service. Utbildningen utvecklar dina  
kunskaper om lagar och bestämmelser och 
du får också lära dig betydelsen av kvalitet, 
säkerhet, miljö och ekonomi. 

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................. 100 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska/svenska som andraspråk. ......... 200 p

Programgemensamma ämnen, 600 poäng

Fordonsbranschen ................................... 200 p

Fordonsteknik .......................................... 200 p

Godshantering .......................................... 200 p

Programfördjupning ........................... 700 p

Individuellt val .................................... 200 p

Gymnasiesärskolearbete ......................100 p

Totalt: 2 500 poäng
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Barnsäkert II är ett forskningsprojekt som Therese Skogh, familjebehandlare på familjeenhet Gottsunda 
och Stefan Enekvist, enhetschef på familjeenhet Sävja är en del av. Hotell, restaurang  

och bageri
För dig som är intresserad av …
...en utbildning som ger dig kunskaper för att 
kunna arbeta med till exempel service, mat-
lagning, bakning eller för hantering av färsk-
varor och livsmedel.

Du lär dig …
• kundbemötande och service
• använda ugnar och annan köksutrustning
• hygien vid matvaruhantering
• laga förrätter, varmrätter och efterrätter
• att duka och servera
• rengöring av köks- och serveringslokaler.

Du utbildar dig för att kunna ge bra  
kundservice och för arbetsuppgifter  
inom hotell, restaurang och bageri
Du lär dig att förstå kundens behov och  
önskemål och vilken service du ska ge.  
Du får prova på arbetsuppgifter som  
förekommer på ett hotell, inom matlagning 
eller vid servering. Du utvecklar din förmåga 
att samarbeta och att arbeta självständigt. 
Du ska kunna planera, genomföra och avsluta 
arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet,  
säkerhet, miljö och ekonomi.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................. 100 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska/svenska som andraspråk. ......... 200 p

Programgemensamma ämnen, 600 poäng

Bageri- och konditorikunskap ................. 100 p

Hotell ........................................................ 100 p

Livsmedels- och näringskunskap ............ 100 p

Måltids- och branschkunskap .................. 200 p

Service och bemötande ........................... 100 p

Programfördjupning ........................... 700 p

Individuellt val .................................... 200 p

Gymnasiesärskolearbete ......................100 p

Totalt: 2 500 poäng
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Hälsa, vård  
och omsorg
För dig som är intresserad av …
...hur människan och kroppen fungerar och 
vad som behövs för att vi ska utvecklas och 
må bra. Utbildningen ger dig kunskaper för 
arbete inom äldreomsorg och förskola samt 
fritids- och friskvårdssektorn.

Du lär dig …
• om människan och kroppens utveckling
• om kroppen och olika behov av omsorg och 

vård
• betydelsen av friskvård och god hälsa
• hur livsstilen påverkar hälsan
• aktiviteter för barn och äldre
• hur man tar hand om enklare olycksfall.

Du utbildar dig för kunna arbete med 
människor som är i behov av friskvård  
eller sjukvård
En central del i utbildningen är kunskapen  
om människan och vad som gör oss friska  
eller sjuka. Du lär dig också om alla människors 
lika värde, mänskliga rättigheter och demokrati. 
Utbildningen ger dig erfarenhet  av hur man 
kan samtala med och bemöta människor. 
Dessutom får du träning i att lösa problem 
eller arbetsuppgifter själv eller i samarbete 
med andra. Du lär dig vilka lagar och andra 
bestämmelser som gäller inom yrkesområdet.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................... 00 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska/svenska som andraspråk .......... 200 p

Programgemensamma ämnen, 600 poäng

Hälsa ......................................................... 200 p

Människan ................................................ 100 p

Service och bemötande ........................... 100 p

Vård och omsorg ...................................... 200 p

Programfördjupning ........................... 700 p

Individuellt val .................................... 200 p

Gymnasiesärskolearbete ......................100 p

Totalt: 2 500 poäng
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Barnsäkert II är ett forskningsprojekt som Therese Skogh, familjebehandlare på familjeenhet Gottsunda 
och Stefan Enekvist, enhetschef på familjeenhet Sävja är en del av. Skog, mark  

och djur
För dig som är intresserad av …
...ett program som handlar om miljö, djur och 
natur. Du utbildar dig för trädgårdsarbete, 
djurskötsel och för arbete inom service,  
produktion eller försäljning inom naturbruks-
sektorn. Det kan till exempel vara att arbeta 
på hunddagis, i stall eller i branschbutiker.

Du lär dig …
• skötsel och planering
• djurskötsel
• om teknisk utrustning inom naturbruk
• naturvård och hållbar utveckling
• hur du nyttjar och sköter naturens resurser.

Du utbildar dig för att arbeta med  
skötsel, service eller produktion  
inom naturbruksområdet
Du lär dig om djur och natur genom att varva 
teori med praktik och att vistas mycket  
utomhus. Utbildningen ger kunskap om vilka  
naturresurser som finns och hur man kan 
nyttja skog och mark med respekt för det 
levande och naturens mångfald. Du får en  
förståelse för hur arbetet inom naturbruk 
hänger samman med miljövård och hållbar 
utveckling. Du lär dig använda teknisk  
utrustning för naturbrukets olika verksam-
heter och vilka lagar och bestämmelser som 
gäller inom yrkesområdet. 

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen, 
900 poäng

Engelska .................................................... 100 p

Estetisk verksamhet ................................. 100 p

Historia ....................................................... 50 p

Idrott och hälsa ........................................ 200 p

Matematik ................................................. 100 p

Naturkunskap ............................................. 50 p

Religionskunskap ....................................... 50 p

Samhällskunskap ....................................... 50 p

Svenska/svenska som andraspråk. ......... 200 p

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

Biologi – naturbruk .................................. 100 p

Naturbruk ................................................. 200 p

Naturbruksteknik ..................................... 100 p

Programfördjupning ........................... 900 p

Individuellt val .................................... 200 p

Gymnasiesärskolearbete ......................100 p

Totalt: 2 500 poäng
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Efter gymnasiesärskolan
Vad gäller för dig?
Under ditt sista läsår hjälper skolan dig i planeringen av vad som ska hända  
när du avslutar din utbildning.

Det finns flera olika utbildningsvägar för dig som har ett gymnasiesärskolebevis. 
Du som vill fortsätta studera kan göra det inom folkhögskola, kommunal  
vuxenutbildning, yrkeshögskola eller vid något studieförbund.

Du som vill arbeta direkt efter avslutad utbildning kan få hjälp vid anställning eller 
sysselsättning genom att gymnasiesärskolorna samverkar med Arbetsförmedlingen 
och kommunernas LSS-verksamhet.

Vägen till gymnasiesärskolan

Information Vägledning Besök  
och praktik Ansökan

Studie- och  

yrkesvägledare  

i grundsärskolan och  

gymnasiesärskolan  

hjälper dig  
att välja rätt!
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Välkommen till oss!

Fyrisskolan GS

Besöksadress: Götgatan 17-21, 752 22 Uppsala

Valbara program

• Individuella program

• Programmet för administration, handel och varuhantering

• Programmet för estetiska verksamheter

• Programmet för hotell, restaurang och bageri

• Programmet för hälsa, vård och omsorg
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Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS

Besöksadress: Jälla gård, 755 94 Uppsala

Valbara program

• Individuella program

• Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

• Programmet för fordonsvård och godshantering

• Programmet för skog, mark och djur
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