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Barn- och
utbildningsnämnden

Utbildningar i den kommunala gymnasiesärskolan
läsåren 2018-2019 samt 2019-2020.
Förslag till beslut
1. Gymnasiesärskolan i Eskilstuna erbjuder till läsåren 2018/2019 och 2019/2020,
de nationella programmen:
-

Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri
Hälsa, vård och omsorg
Samhälle, natur och språk

2. Skolchefen för gymnasieskolan får i uppgift att organisera individuella
programmet inför läsåret 2019/2020.

Ärendebeskrivning
Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med
utvecklingsstörning. I gymnasiesärskolan finns det nio nationella program som alla är
yrkesinriktade.










Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djur

Det finns även individuella program. De programmen är till för elever som behöver en
utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven
ämnesområden istället för ämnen.
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Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som
möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program
kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.
De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:
-

estetisk verksamhet
hem- och konsumentkunskap
idrott och hälsa
natur och miljö
individ och samhälle
språk och kommunikation

I Eskilstuna kommun har, sedan den nationella reformeringen av gymnasiesärskolan år
2013, erbjudit nedanstående nationella program
-

Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri
Hälsa, vård och omsorg
Samhälle, natur och språk

De fyra ovanstående programmen har valts ut utifrån att APL platser ska kunna
erbjudas till alla elever och att det ska finnas möjlighet till fortsatt sysselsättning efter
att skolan slutförts.
I samband med utredningen ”Särskolelyftet” kommer ett arbete initieras för att öka
integrationen av gymnasiesärskoleelever på skolorna och för att kunna erbjuda fler
nationella program i Eskilstuna.
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