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Gymnasiesärskolan är till för de ungdomar som inte har förutsättningar 
att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning eller 
betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på 
grund av hjärnskada.  
Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framförallt förbereder för senare 
sysselsättning och arbete. Studier på gymnasiesärskolan ger inte behörighet till 
högskola eller universitet. Däremot ska kommunen erbjuda studier inom särvux.  
Utbildningen inom gymnasiesärskolan anpassas efter de behov du har som elev 
och en individuell studieplan upprättas. Här kan du få de kunskaper du behöver 
för att få ett bra vuxenliv med arbete, boende och fritid.  
Pajala Gymnasiesärskola erbjuder två olika program för eleverna: 
Gymnasiesärskolans individuella program  4år  
Det individuella programmet är till för de elever som inte har förutsättningar att 
följa undervisningen på gymnasiesärskolans nationella program.  
Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilde elevens 
behov och förutsättningar.  
Följande ämnesområden ingår i det individuella programmet:  

• Estetisk verksamhet 
• Hem- och konsumentkunskap  
• Idrott och hälsa  
• Natur och miljö  
• Språk och kommunikation  
• Individ och samhälle 
• Praktik  

Gymnasiesärskolans nationella program, integrerat *4år  
Administration, handel och varuhantering   
Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t.ex. enklare administrativa 
arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Under utbildningen 
utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmågan att 
kommunicera och samverka med kunder. 
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Poängplan                              Antal poäng 
Gymnasiesärskolegemensamma                                    
        900 

Engelska  100 
Estetisk verksamhet  100 
Historia   50 
Idrott och hälsa 200 
Matematik  100 
Naturkunskap  50 
Religionskunskap  50 
Samhällskunskap  50 
Svenska/Svenska som andra språk 200 

Programgemensamma ämnen  500 

Administration 1 100 
Handel 1 100 
Information och kommunikation 1 100 
Inköp och logistik 1 100 
Service och bemötande 1 100 

Individuellt val  200 

Gymnasiesärskolearbete  100 

Programfördjupning  800 

Entreprenörskap 100 
Praktisk marknadsföring 100 
Handel 2 och 3 200 
Mat och butik 1 100 
Hem och konsumentkunskap 100 
Näthandel 1 100 
Administration 2 100 
 
 
 
 

Uppdaterad 2021-11-25 

Summa 2500 
 
 

*Samläsning med handelselever på gymnasieskolan 
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