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Om gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta 
aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling. 
Utbildningen stimulerar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt 
och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är 
gymnasiesärskolan i sin struktur mycket flexibel för att eleverna kan utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål.

Om nationella program

I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500 poäng i olika ämnen. Det finns ämnen 
som alla elever i gymnasiesärskolan läser. Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, 
idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och 
svenska/svenska som andraspråk. Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program 
ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. Dessa 
ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser i en 
programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om 
ett yrke eller ett ämne.  I utbildningen ingår också ett individuellt val. Det är skolan som 
bestämmer vilka kurser eleverna kan välja bland inom det individuella valet, men alla har rätt 
att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap. Alla ämnen i 
gymnasiesärskolan har en ämnesplan. Ämnesplanen beskriver vad ämnet och kurserna 
innehåller, och vad eleverna ska kunna när de har läst ämnet.

Om individuellt program

På ett individuellt program kan man kombinera kurser från ett nationellt program och 
ämnesområden från individuellt program. Rektorn beslutar om vilka ämnen och 
ämnesområden som eleven kan kombinera. 

Individuellt program innehåller följande ämnesområden:

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

För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med 
undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och 
utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån ämnesområdsplanens krav om grundläggande 
eller fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs 
förutsättningar. 

Jälla-4

Jälla-4 är vår enhet på Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Vi har lång erfarenhet av att arbeta 
med elever i behov av anpassat och särskilt stöd. Vi har engagerad personal som har en tydlig 
pedagogisk tanke med sitt arbete och det är naturligtvis viktigt för att eleverna ska lyckas med 
sina studier. Vi utvecklar lärandet i en miljö där vi utgår från varje elevs förutsättningar och 
behov. Hos oss får eleverna det stöd de behöver för att lyckas med sin utbildning!



Så här arbetar vi 

Innan du börjar på Jälla-4 så får du möjligheten att göra en praktikperiod för att testa på hur 
det är vara elev hos oss. Det är inget tvång utan du får självklart börja hos oss ändå! Vi tar 
kontakt med din gamla skola och får information om hur dina studier har varit i 
grundsärskolan. Vi gör det för att vi bättre ska kunna möta dina behov. 

Vi träffar dig i ett möte där dina vårdnadshavare gärna får vara med. Syftet med mötet är 
att vi ska lära känna varandra, fylla i en del uppgifter och ge varandra en del information 
inför de kommande studierna på Jälla-4. När studierna börjar lär vi känna varandra och vi 
gör en pedagogisk kartläggning där vi ser dina styrkor och dina behov av stöd. För varje elev 
utformas en individuell studieplan. Det är en planering för dina studier hos oss. I denna kan 
du se vilka kurser du kommer att läsa och när du ska läsa dem. 

Vi kallar också till utvecklingssamtal där vi går igenom vad vi har sett av ditt arbete i skolan 
och vår plan för att du ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. Detta sker en gång 
per termin. Du har också tät och kontinuerlig kontakt med din mentor som följer dig under 
studietiden.

Dina studier

Du studerar i grupper om 5-10 elever men ibland färre. Vi anpassar undervisningen så att 
det passar dina behov och blandar teoretiska och praktiska studier. 

Andra resurser

Gymnasiesärskolan i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning har en rektor som är chef för 
gymnasiesärskolan på Jällagymnasiet och Fyrisskolan. 

Tillsammans med rektor och  programrektor arbetar lärare, elevassistenter och 
elevhälsoteam för stödja elevernas studier och planering av dem. Elevhälsoteamet består 
av skolsköterska, specialpedagog, kurator och SYV, och leds av rektor.

Ansökning

Du ansöker i programmet/systemet Dexter. Studie- och yrkesvalsläraren på grundsärskolan 
hjälper dig om du har frågor. Hon heter Anita Kroon och har telefonnummer 
018-727 23 87 eller e-post: anita.kroon@uppsala.se

Mer information

På kommande sidor presenteras innehållet i de olika programmen på Jällagymnasiets 
gymnasiesärskola.

Vid direkta förfrågningar om programmet och inriktningar kontakta:

Ola Rick
Rektor, gymnasiesärskolan
018 – 727 97 95
0708 – 216 135
ola.rick@uppsala.se



Fastighet, anläggning 
och byggnation  

Jällagymnasiets gymnasiesärskola 

 

Fa
st

ig
h

et
, a

n
lä

g
g

n
in

g
 o

ch
 b

yg
g

n
a

ti
o

n
 



Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 
 
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att 

arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne. Har 

du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljöer passar det här 

programmet också för dig.  

 

Du ska tycka om att samverka med andra människor och att arbeta med service eftersom du 

kommer att arbeta bland andra människor. Du får träna dig på att arbeta med uppgifter 

inom fastighetsskötsel och byggnation. Du får även arbeta med arbetsuppgifter på olika 

anläggningar. På programmet får du möjlighet att utveckla kunskaper om hur man sköter 

fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård 

och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor.  

 

Du får lära dig hur du på rätt sätt ska hantera olika verktyg och hur du sköter redskapen. På 

programmet får du träna dig att arbeta och samtala med andra och att med god service 

möta människor. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet. 

 

Timplan 

 

TOTALT                                                         

åk 1-4

Ämnen Kurser 900 poäng

Engelska Engelska 1 100

Estetisk verksamhet Estetisk verksamhet 100

Historia Historia 1 50

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 200

Matematik Matematik 1 100

Naturkunskap Naturkunskap 1 50

Religionskunskap Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap Samhällskunskap 1 50

Svenska Svenska 1/Svenska som andra språk 1 200

Ämnen Kurser 400 poäng

Bygg och anläggning Bygg och anläggning 1 100

Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel 200

Service och bemötande Service och bemötande 1 100

Ämnen Kurser 900 poäng

Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll 100

Fordonsteknik Körning – basmaskiner 1 100

Hem och konsumentkunskap Hem och konsumentkunskap 1 100

Information och kommunikation Digital kompetens 100

Lokalvård Lokalvård 1 100

Material och verktyg Material och verktyg 1 100

Måleri Måleri 1 100

Naturkunskap Återvinning och kretslopp 1 100

Skötsel av utemiljöer Skötsel av utemiljöer 1 100

200 poäng

100 poäng

Inga poäng

2500Summa

Programgemensamma ämnen

Programfördjupning

Individuellt val

Gymnasiesärskolearbete

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

APL



Fordonsvård 
och godshantering 

Jällagymnasiets gymnasiesärskola 
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Programmet för fordonsvård och godshantering  
 
Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av 

olika typer av fordon, lager och godshantering. Programmet passar dig som tycker om att 

arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor. 

Du får möjlighet att lära dig om olika fordon och om hur de ska skötas och underhållas. Du 

får också lära dig hur man hanterar gods på lager och i terminaler och hur olika datasystem 

kan användas inom lagerhantering. På programmet får du träna dig i att samarbeta och 

bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt. 

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden 

och för att du ska ha en god hälsa. 

Timplan 

 

TOTALT                                  

åk 1-4

Ämnen Kurser 900 poäng

Engelska Engelska 1 100

Estetisk verksamhet Estetisk verksamhet 100

Historia Historia 1 50

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 200

Matematik Matematik 1 100

Naturkunskap Naturkunskap 1 50

Religionskunskap Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap Samhällskunskap 1 50

Svenska Svenska 1/Svenska som andra språk 1 200

Ämnen Kurser 600 poäng

Fordonsbranschen Fordonsbranschen 200

Fordonsteknik Fordonsteknik 1 200

Godshantering Godshantering 1 200

Ämnen Kurser 700 poäng

Fordonsvård Fordonsvård – personbil 100

Fordonsvård Fordonsvård – tunga fordon 100

Fordonsvård Rekonditionering 1 100

Godshantering Godshantering – truck 100

Hem och konsumentkunskap Hem och konsumentkunskap 1 100

Information och kommunikation Digital kompetens 100

Material och verktyg Material och verktyg 1 100

200 poäng

100 poäng

Inga poäng

2500

Programgemensamma ämnen

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Individuellt val

Gymnasiesärskolearbete

APL

Summa

Programfördjupning



Skog, mark och djur 
Jällagymnasiets gymnasiesärskola 
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Programmet skog, mark och djur 
 

Programmet skog, mark och djur är till för dig vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom 

naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara 

arbete med att ta hand skogen eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. 

 

Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig. Du får möjlighet 

att träna och lära dig att arbeta med uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med 

djurskötsel. På programmet får du lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper 

om ekologiska samband i naturen. Du får till exempel lära dig hur man sköter trädgårdar och 

parker. Du får också kunskaper om odling av blommor och grönsaker.  

 

Om du väljer att arbeta med djur får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om 

hästskötsel eller lantbruksdjur. Du får kunskaper om hur man använder och sköter de 

verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete. På programmet får du träna dig 

att arbeta med andra och att kunna möta och samtala med olika personer. Arbetsmiljöfrågor 

är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha 

en god hälsa. 

 

Timplan 

 

TOTALT                                                         

åk 1-4

Ämnen Kurser 900 poäng

Engelska Engelska 1 100

Estetisk verksamhet Estetisk verksamhet 100

Historia Historia 1 50

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 200

Matematik Matematik 1 100

Naturkunskap Naturkunskap 1 50

Religionskunskap Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap Samhällskunskap 1 50

Svenska Svenska 1/Svenska som andra språk 1 200

Ämnen Kurser 400 poäng

Biologi – naturbruk Biologi – naturbruk 100 100

Naturbruk Naturbruk 200 200

Naturbruksteknik Naturbruksteknik 100 100

Ämnen Kurser 900 poäng

Växtodling Växtodling - grund 100

Hem och konsumentkunskap Hem och konsumentkunskap 1 100

Information och kommunikation Digital kompetens 100

Lantbruksdjur Lantbruksdjur 1 100

Motor- och röjmotorsåg Röjmotorsåg 100

Sällskapsdjur Sällskapsdjur 1 100

Service och bemötande Service och bemötande 1 100

Skogsbruk Skogsbruk 1 100

Skötsel av utemiljöer Skötsel av utemiljöer 1 100

200 poäng

100 poäng

Inga poäng

2300Summa

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Programfördjupning inr Skog & mark

Individuellt val

Gymnasiesärskolearbete

APL



Individuellt program
Jällagymnasiets gymnasiesärskola
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Individuellt program 
 

Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. 

Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt 

och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med och 

bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Du kan 

också få göra praktik på en arbetsplats. 

Det här lär du dig på programmet 

Du får arbeta med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra och du får lära 

dig matematik som du behöver i din vardag. Du får också lära dig om naturen och samhället. 

Tillsammans med andra får du i utbildningen tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv. 

Du får också möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt 

omkring dig till exempel i musik, filmer, spel och tidningar. Du får lära dig att kunna visa 

andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater. Du får 

kunskaper som ska ge dig möjlighet att klara att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din 

hälsa. 

 

Så här är programmet upplagt 

På det individuella programmet läser du olika ämnesområden. Ämnesområdena är:  

 estetisk verksamhet 

 hem- och konsumentkunskap 

 idrott och hälsa 

 natur och miljö 

 individ och samhälle 

 språk och kommunikation.  

 

För varje ämnesområde finns det en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska få 

arbeta med för alla fyra åren i gymnasiesärskolan. Du kan också få läsa kurser eller ämnen 

som finns på de nationella programmen i gymnasiesärskolan. På det sättet får du större 

utmaningar i dina studier.  

 

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnesområden och ämnen du läser 

under din gymnasietid. Du kan också vara ute på en arbetsplats och prova på olika 

arbetsuppgifter. Du får inte några betyg när du läser ämnesområden. Läraren bedömer dina 

kunskaper utifrån kravnivåerna som är uppdelade i grundläggande eller fördjupade 

kunskaper. Detta görs under hela din studietid för att din kunskapsutveckling ska kunna 

följas under de fyra åren.  

 

När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar 

vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig efter gymnasiesärskolan. 

 



Välkommen till oss! 


