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Kontakt

Har du frågor är du alltid välkommen att
kontakta oss oavsett om det gäller
frågor om våra ämnen, program eller
om du är intresserad av att komma på
besök och testa våra program.
SYV Tina Albinsson
tina.albinsson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 48
Rektor Anja Vikström
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 42 31
NATIONELLA PROGRAM
Samordnare Anna Leanderson
anna.leandersson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 80
INDIVIDUELLA PROGRAMMET
Samordnare Anne Olsson
anne.olsson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 40 73
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"Här finns ingen
som är bättre än någon
annan - här är alla
lika mycket värda"
Elev på 4YP

Din framtid börjar på Vägga!
På Vägga Gymnasiesärskola lär du dig för livet och väljer program
beroende på vilka drömmar du har för framtiden.
Vi möter och utmanar varje elev där de befinner sig och tränar dig för ett
liv efter skolan. Vi är en naturlig del av Vägga Gymnasieskola med utvecklat samarbete med flera av gymnasieskolans program. Du får även
vara med och driva "Lilla Fiket" som är öppet dagligen för eleverna på
gymnasiet.
Personalen är kunnig, engagerad och har lång erfarenhet. Vi har även
förmånen att ha en egen teckentolk bland personalen. Som en extra
trygghet får du en egen mentor som följer dig genom åren på skolan.
Vårt arbete med de fem förmågorna har gett oss verktyg för att göra
undervisningen begriplig och meningsfull. Detta motiverar e
 leverna och
gör att de känner sammanhang och delaktighet. - Du lär dig för livet!
Hoppas vi ses!

Anja Vikström

Rektor, Vägga Gymnasiesärskola

Programkatalog Vägga Gymnasiesärskola
Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas
Text och Layout: Andreas Saleskog • Foto: Andreas Saleskog, Pixabay & Pexels
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Vi har de fem förmågorna i centrum
På Vägga Gymnasiesärskola jobbar vi med de fem
förmågorna integrerat i undervisningen.
De fem förmågorna är ansvar, samarbete,
kreativitet, reflektion och kommunikation.

Förmågorna utgår från läroplanen och gör

det tydligt vilka förmågor som eleverna ska
utveckla i skolan och för livet.

Kommunikation
Ansvar

Som utgångspunkt för vårt arbete med förmåg
orna använder vi boken "Lära för livet - m
 otiverande
undervisning i särskolan" av 
specialpedagogen
Marie Nilsson. Metoderna och arbetssätten har vi
sedan utvecklat och anpassat utifrån eleverna
och vår verksamhet.
Vårt arbete med de fem förmågorna har
gett oss verktyg för att göra u
 ndervisningen
begriplig och meningsfull. Detta motiverar

eleverna och gör att de känner sammanhang
och delaktighet. Metodiken utmanar eleven och
utvecklar livskunskap som man har nytta av hela livet.

Reflektion
Samarbete

Kreativitet

Lär dig för livet
Vi ger eleverna verktygen för att bli självständiga,
medvetna och delaktiga. Vi möter och utmanar varje
elev där de befinner sig och tränar dem för ett liv efter
skolan.
Väggas kunskapssyn präglas av ett lustfyllt och kreativt
lärande. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas i sin takt
och utifrån sina förutsättningar.
Vårt mål är att eleverna varje dag:
• Känner sig sedda och trygga.
• Känner sig respekterade och lyssnade på.
• Känner sig delaktiga.
• Känner glädje för att komma till skolan.
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De fyraåriga yrkesprogrammen
På de fyraåriga yrkesprogrammen väljer du
program b
 eroende på vilka drömmar du har
för framtiden.
På Vägga erbjuder vi tre nationella program på
gymnasiesärskolan:
• Fastighet, anläggning och byggnation
• Administration, handel och varuhantering
• Hotell, restaurang och bageri
De fyraåriga yrkesprogrammen förbereder
dig för yrkesverksamhet eller fortsatta studier.
I utbildningen blandas teori med praktik.
Personalen på programmen är kunnig och
engagerad och har lång erfarenhet. Detta ger
dig goda f örutsättningar att nå dina mål och att
utvecklas som person.

Vi är en naturlig del av gymnasieskolan

Vi är mycket stolta över samarbetet vi har med
Gymnasieskolan. Vi samarbetar bland annat
med Fordons- & transportprogrammet och
Bygg- & anläggningsprogrammet. Tillsammans
med Estetiska programmet gör vi också våra
otroligt populära musikkonserter.

Arbetsplatsförlagt lärande (Praktik)

Det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig
del av din utbildning. Det är då du utvecklar
dina yrkeskunskaper och får en yrkesidentitet,
samtidigt som du blir en del av en gemenskap
på en arbetsplats.

"Alla lärarna är
bäst för de vill
att vi ska få jobb
i framtiden"
Elev på 4YP

Programstruktur
Gymnasiegemensamma ämnen
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De gymnasiegemensamma äm
nena är engelska, estetisk
verksamhet, historia, idrott
och hälsa, matematik, natur
kunskap,
religionskunskap,
samhällskunskap och svenska
eller svenska som andraspråk.
Dessa ämnen läser du oavsett
vilket nationellt program du går.

Programgemensamma ämnen
Dessa ämnen är gemensamma
för alla som går programmet
men ämnena är olika beroende
på vilket program du går.

Individuellt val
Du gör också ett individuellt
val. Du får själv välja några äm
nen som inte hör till program
met men som alla elever på
skolan kan läsa.

Programfördjupning
Du läser även fler ämnen som
ger dig mer kunskaper inom
det område du valt. Dessa
ämnen kallas för programför
djupning.

Gymnasiesärskolearbete
För att visa att du är väl förbe
redd för de arbetsuppgifter du
lärt dig gör du ett gymnasie
särskolearbete i slutet av din
utbildning.

GYMNASIESÄRSKOLANS FYRAÅRIGA YRKESPROGRAM

ADMINISTRATION, HANDEL
OCH VARUHANTERING
Är du nyfiken av att möta
människor från olika delar
av världen med olika kultu
rer och bakgrunder och en
vilja att samarbeta är detta
program något för dig.

På programmet får du möjlighet att lära dig att marknadsföra företaget från dess
bästa sida, ta hand om och
bemöta kunder och även
sköta lagervarorna som
kommer från grossister och
Här får du lära dig att sälja ska som in i butiken.
och köpa in varor och tjänster, assistera/hjälpa till, organisera och lära dig att få en
ordningssam arbetsplats.

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Administration 1		
100p
Handel 1
100p
Information och kommunikation 1 100p
Inköp och logistik 1
100p
Service och bemötande 1
100p
EXEMPEL PÅ PROGRAMFÖRDJUPNING
Hem och konsument
100p
Entreprenörskap
100p
Godshantering 1
200p
Näthandel 1
100p
Plocklager
100p
Praktisk marknadsföring
100p
Digital kompetens
100p

Kontakt
SYV Tina Albinsson
tina.albinsson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 48
Programansvarig Cecilia Haglund
cecilia.haglund@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 73
Rektor Anja Vikström
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 42 31
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Bygg och anläggning 1
100p
Fastighetsskötsel
200p
Service och bemötande
100p

FASTIGHET, ANLÄGGNING
OCH BYGGNATION

EXEMPEL PÅ PROGRAMFÖRDJUPNING
100p
Bygg och anläggning 2
Digital kompetens
100p
Hantverkstekniker 1
100p
Hantverkstekniker 2
100p
Hem- och konsumentkunskap 1 100p
Material och verktyg 1
100p
Material och verktyg 2
100p
Måleri
100p

Skötsel och underhåll av
fastigheter ingår också. Det
kan vara reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus
På ett glädjefyllt sätt får du kan det vara markarbeten
även prova olika hantverks- och skötsel av grönytor.
tekniker och lära dig mer om Du får lära dig hur du på rätt
material, verktyg och maski- sätt ska använda och sköta
ner.
olika verktyg och redskap.

Kontakt

GYMNASIESÄRSKOLANS FYRAÅRIGA YRKESPROGRAM

Gillar du att jobba med hän
derna och att ha v
 arierande
arbetsuppgifter är detta
programmet för dig.

Du får träna på att arbeta
med enklare byggnationer
och måleri.
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SYV Tina Albinsson
tina.albinsson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 48
Programansvarig Roland Eriksson
roland.eriksson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 70
Rektor Anja Vikström
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 42 31

GYMNASIESÄRSKOLANS FYRAÅRIGA YRKESPROGRAM

HOTELL, RESTAURANG
OCH BAGERI
Drömmer du om ett yrke
inom kök, bageri, hotell el
ler i livsmedelsbutik så för
bereder detta programmet
dig för just detta.

 anterar livsmedel och hur
h
man arbetar i olika typer av
kök, hotell och livsmedelsbutiker.

På programmet får du ockHär varvas teoretiska kun- så kunskaper om hygien,
skaper med mycket praktisk näringslära, specialkost och
tid i köket. Du får möjlig- alkoholservering.
het att lära dig matlagning,
bakning och servering. Du
lär dig även om hur man

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Bageri- och konditorikunskap
100p
Hotell
100p
Livsmedel- och näringskunskap 100p
Måltids- och branschkunskap
200p
100p
Service och bemötande 1
EXEMPEL PÅ PROGRAMFÖRDJUPNING
Bageri 1
100p
Digital kompetens
100p
Frukost- och bufféservering 1
100p
Hem- och konsumentkunskap
100p
Mat och butik 1
100p
Matlagning 1
100p
Matlagning 2
100p

Kontakt
SYV Tina Albinsson
tina.albinsson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 48
Programansvarig Marcus Niemi
marcus.niemi@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 42 12
Rektor Anja Vikström
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 42 31
9

GYMNASIESÄRSKOLANS

INDIVIDUELLA PROGRAM
Vi erbjuder även individ
uella programmet till dig
som behöver ett eget pro
gram anpassat efter dina
förutsättningar.
Utbildningen på programmet
ger dig kunskaper som du kan
använda för att du ska få ett så
självständigt och aktivt liv som
möjligt.

Vi erbjuder dig som elev en
tydlig och strukturerad verksamhet. Vi arbetar med olika
former av kommunikation, till
exempel bildschema, tecken
och digitala verktyg.

På individuella programmet
ingår följande ämnesområden:
• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
Programmet ger dig också • Natur och miljö
möjlighet till att göra praktik • Individ och samhälle
på olika arbetsplatser.
• Språk och kommunikation
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Undervisningen är innehållsrik och varierad och vi jobbar ämnesövergripande med
bland annat musik, bild, kommunikation, kost och hälsa

Kontakt
SYV Tina Albinsson
tina.albinsson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 41 48
Programansvarig Anne Olsson
anne.olsson@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 40 73
Rektor Anja Vikström
anja.vikstrom@utb.karlshamn.se
Telefon: 0454-57 42 31

Använd QR-koden så
kommer du direkt till
vår hemsida.

På vår hemsida hittar du i nformation om alla våra program
och kan kolla in vår fantastiska skola. Vill du även uppleva
Vägga på riktigt har du möjlighet att b esöka ett eller flera
av våra program.
Läs mer och boka ett besök på väggagymnasieskola.se
Du kan även boka ett besök på skolan hos vår SYV Tina Albinsson på
0454-57 41 48 eller tina.albinsson@utb.karlshamn.se

Vägga Gymnasiesärskola
KARLSHAMNS KOMMUN
Väggavägen 2
374 81 Karlshamn
0454-57 40 00
väggagymnasieskola.se

Lär dig för livet!
På Vägga Gymnasiesärskola lär du dig för
livet och väljer program beroende på vilka
drömmar du har för framtiden.
På Vägga Gymnasiesärskola erbjuder vi tre
nationella program:
•
•
•

Fastighet, anläggning och byggnation
Administration, handel och varuhantering
Hotell, restaurang och bageri

Vi erbjuder även individuella programmet
till dig som behöver ett eget program
anpassat efter dina förutsättningar.
VÄGGAGYMNASIESKOLA.SE

