YRKES-/INDIVIDUELLT PROGRAM

Gymnasiesärskolan
FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING • HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI
• HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG • INDIVIDUELLA PROGRAMMET
PROGRAMMET FÖR FORDONSVÅRD
OCH GODSHANTERING
Programmet för fordonsvård och godshantering är ett
yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för
arbete inom dessa områden.
Eleverna får grundläggande kunskaper inom
fordonsvård och godshantering. Utbildningen
förbereder eleverna för att t.ex. kunna sköta fordon
och maskiner, tvätta, byta däck och rekonditionera
bilar. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett
serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

VÄGAR OCH MÖJLIGHETER
– FORDONSBRANSCHEN
 Utkörningsbiträde
 Serviceman/
 Bilrekondare
mackbiträde
 Återvinnare på
 Lagerarbetare
bildemontering
 Läsa vidare på Särvux
 Däck- och hjulskiftare
eller folkhögskola.

PROGRAMMET FÖR
HOTELL, RESTAURANG
OCH BAGERI

BRANSCHENS BEHOV
KAN VARA DINA
FÄRDIGHETER!

Programmet för hotell,
restaurang och bageri är ett
yrkesinriktat program som ska
förbereda eleverna för arbete
inom dessa områden.
Eleverna får grundläggande
kunskaperinom hotell, restaurang och bageri.
Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex kunna
sköta bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien,
dukning, matlagning och hotellservice. Under
utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett
serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att
kommunicera och samverka med kunder.

VÄGAR OCH MÖJLIGHETER
– HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN
Utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang,
storkök och bageri, till exempel service, matlagning och bakning samt hantering av färskvaror
och livsmedel.

Gymnasiesärskolan Haraldsbo

PROGRAMMET FÖR HÄLSA,
VÅRD OCH OMSORG

INDIVIDUELLA
PROGRAMMET

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna
ha kunskaper för arbete inom till exempel fritids- och
friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.
Eleverna får grundläggande kunskaper i service
och omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med
t.ex. kost och hälsa, omsorgsarbete och vård. Under
utbildningen lär sig eleverna att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt. Förmåga att kommunicera och
samverka med andra människor utvecklas också.

Vår verksamhet bedrivs i ljusa Waldorfinspirerade och
handikappanpassade lokaler. Individuella programmet omfattar en 4-årig gymnasieutbildning.
Individuella programmets kursplan innehåller:
estetisk verksamhet, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, språk och kommunikation, individ
och samhälle.
Individuella programmet syftar till att stimulera
och möta speciella behov hos varje enskild elev.
Förutom basämnena i de individuella programmen, genomsyras verksamheten av att vi lägger stor
tyngd på de estetiska ämnena bild, textil, träslöjd,
musik och naturkunskap, där elevernas alla sinnen stimuleras.
All personal är specialutbildad. Inom personalgruppen
finns även spetskompetens
som: Autismutbildning
ALL PERSONAL ÄR
SPECIALUTBILDAD.
och utvecklingsstörning
samt läs- och skrivinlärning.

VÄGAR OCH MÖJLIGHETER
– HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Hushållsarbete inom hemtjänsten, på förskola
eller fritids inom barnomsorgen, serviceboende
inom äldreomsorgen, skötsel och underhåll av
fritids- och friskvårdsverksamhet, lokalvård eller
läsa vidare på Särvux eller folkhögskola.

