
Järfälla 
 gymnasiesärskola

Järfälla gymnasiesärskola är en skola 
för dig som är mottagen i särskolan och som vill spela teater 
och musik och uppträda i en stor föreställning. 

Vi är en liten gymnasiesärskola som ligger 
inkluderad i en större skola 
– Järfälla gymnasium.

På vår skola blir alla elever sedda.
På vår skola får alla vara sig själva.
På vår skola känner eleverna sig trygga.

Du som elev är viktig och för att få reda 
på vad eleverna tycker jobbar vi aktivt 
med elevdemokrati. Vi har ett eget elev-
råd som driver skolfrågor som eleverna 
tycker är viktiga.

för dig som gillar 
estetiska ämnen!



alla elever deltar i teaterprojektet 

uttrycksteatern

Som elev på Järfälla gymnasiesärskola deltar du i Uttrycksteatern 
som är ett gemensamt projekt mellan Järfälla gymnasiesärskola, 
Järfälla kulturskola samt Daglig verksamhet.  
Tillsammans med 30 – 40 ungdomar är du med och skapar en 
fantastisk föreställning för stor publik. 

När du som elev arbetar i ett teaterprojekt lär du dig att samarbeta 
och att tala inför en publik. När man deltar i en stor föreställning 
växer både du som individ och hela gruppen. Självkänslan stärks 
när vi jobbar tillsammans!



Hos oss 
på gymnasiesärskolan

Jag blir sedd 
som den jag är!

• tänker vi att du lär dig bäst om du möter samma 
kunskap i olika ämnen.

• arbetar alla 
lärare och 
assistenter 
tillsammans.

• vill vi att du 
ska må bra 
både i och 
utanför klass-
rummet .

Samarbete!



NATIONELLT 
PROGRAM 

Estetiska Verksamheter

Målet är att du som elev på det nationella programmet 
ska uppleva en helhet. De teoretiska ämnena färgas in i 
de estetiska projekten. I ämnet entreprenörskap kom-
mer du att driva ett litet UF-företag.

På det nationella programmet ingår 22 veckors APL/
praktik utanför skolan. Praktiken är utspridd över tre år.

Jag känner 
mig trygg i 
skolan .

”Alla hjälps åt så att 
det ska fungera”

skolinspektionen 
Dnr 2016.4401



PROGRAMFÖRDJUPNING

Form och design 1 200
Service och bemötande 100
Musik 1 100
Samhällskunskap - arbetslivets villkor 100
Entreprenörskap 200
Teater 1 150
Bild 1    200
Bild 2     200
   

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE  150
   

INDIVIDUELLT VAL  200

Form och design - specialområde 100
Musik 2 100

TOTALA POÄNG   3600

med reservation för ändring

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 

Engelska 1   200
Estetisk verksamhet  200
Historia 1     75
Idrott och hälsa 1  200
Matematik 1   200
Naturkunskap 1    75
Religionskunskap 1    75
Samhällskunskap 1    75
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 300

PROGRAMGEMENSAMMA 

KARAKTÄRSÄMNEN

 
Estetisk kommunikation 1 100
Estetisk kommunikation 2 100
Konst och kultur   100
Mediaproduktion   100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2   100

NATIONELLT 
PROGRAM

Estetiska Verksamheter



INDIVIDUELLT 
PROGRAM
På det individuella programmet jobbar vi med gemen-
samma teman som varvas med teori och praktik inom 
alla ämnesområden för att du som elev lättare ska få 
en helhet. 

”Lärarna är bra och vill elevernas bästa, 
det skapar trygghet”

skolinspektionen
DNR 2016.4401

Jag har roligt och 
lär mig mycket!

Lärare och assis-
tenter jobbar tätt 
tillsammans och 
samarbetar med 
dig och dina klass-
kompisar.

Vi gör utflyk-
ter i närområdet 
en gång i veckan 
och några gånger 
per termin längre 
dagsutflykter. 

Våra utflykter lär 
oss mer om det vi 
pratar om i skolan. 



GEMENSAMMA ÄMNESOMRÅDEN

Estetisk verksamhet  400
Individ och samhälle  400
Hem- och konsumentkunskap  400
Idrott och hälsa  300
Natur och miljö  400 
Språk och kommunikation  500

INDIVIDUELLA VAL  
Inom ämnesområden* 1200

TOTALA POÄNG              2500

*ex. Uttrycksteatern, Melodifestivalen inom ESE

INDIVIDUELLT 
PROGRAM

med reservation för ändring



Välkommen till oss!

 Rasmus         Bitte    Christina Happy
 programlagsledare              speciallärare speciallärare         dramapedagog

Happy Törnblom  
hans-peter.tornblom@jarfalla.se

 073 740 1485

www.jarfallagymnasium.se

Järfälla 
gymnasiesärskola

Järfälla gymnasiesärskola


