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Lär för livet!
I Stockholms stads gymnasiesärskolor kan du välja mellan många 
olika program. Vad är du intresserad av? Ditt val av program 
på gymnasiesärskolan är viktigt. Därför ska du välja något som 
känns rätt. Stockholms stad erbjuder alla program som finns inom 
gymnasiesärskolan. Det finns program för dig som är intresserad 
av djur, handel, bild, bygg, fordon, matlagning, musik, samhälls-
kunskap, språk och mycket mer.

Vårt mål är att du under din tid i gymnasiesärskolan ska lära dig 
det du behöver för framtiden. Våra skolor har lärare som arbetar 
för att du ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbild-
ningens mål och utifrån dina egna förutsättningar.

Joachim Håkansson
Gymnasiedirektör 
Stockholms stad
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Gymnasie särskolan

Du väljer program 
Gymnasiesärskolan har nationella 
och individuella program. Det finns 
nio yrkesinriktade nationella pro
gram där du läser olika ämnen. De 
individuella programmen är till för 
dig som behöver läsa ämnesområden 
i stället för ämnen. De individuella 
programmen består av sex olika 
ämnesområden. 

Alla program i gymnasiesärskolan 
är fyraåriga. Du väljer själv program 
efter vad du är intresserad av. 
Gymnasiesärskolan ger en bra grund 
både för ett yrke och för fortsatta 
studier. I gymnasiesärskolan får 
du också god hjälp att utvecklas 
som person och att delta aktivt i 
samhällslivet.

Våra skolor
Våra utbildningar inom gymnasie
särskolan finns på Kärrtorps 
gymnasium, Lindeparkens 
gymnasiesärskola, Stockholms 
transport och fordonstekniska 
gymnasium, Midsommarkransens 
gymnasium, S:t Eriks gymnasie
särskola, Stockholms hotell och 
restaurangskola samt Spånga 
gymnasium. Vi erbjuder dig många 
typer av utbildningar. På alla våra 
skolor arbetar välutbildad personal.

Korttidstillsyn
Vid S:t Eriks gymnasiesärskola och 
Lindeparkens gymnasiesärskola 
finns möjlighet till korttidstillsyn. 
När skoldagen är slut erbjuds 
flera olika fritidssysselsättningar. 
Kontakta den skola du är intresserad 
av för att få information om 
korttidstillsyn.
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Nationella program

Varje nationellt program har pro
grammål. Studierna på de nationella 
programmen anges i gymnasie
särskolepoäng. Ett helt nationellt 
program är 2 500 poäng. Det finns 
en ämnesplan för varje ämne. Inom 
varje ämne kan det finnas en eller 
flera kurser. Ämnesplanen visar hur 
många poäng varje kurs omfattar.
Betyg ska sättas efter avslutad kurs.

Gemensamma ämnen 
• Det finns nio ämnen som är 

gymnasie särskolegemensamma 
för alla nationella program:

• Engelska

• Estetisk verksamhet

• Historia

• Idrott och hälsa

• Matematik

• Naturkunskap 

• Religionskunskap

• Samhällskunskap

• Svenska eller Svenska som 
andraspråk
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Gemensamma ämnen 
för programmet
För varje nationellt program finns 
ämnen som är gemensamma för just 
det programmet. De visar program
mets inriktning, till exempel skog, 
mark och djur. 

Individuellt val 
Skolan bestämmer vilka kurser du 
kan välja mellan inom individuellt 
val men en kurs i idrott och hälsa 
samt hem och konsumentkunskap 
erbjuds alltid. 

Arbetsplatsförlagt lärande
– APL
Du får göra delar av din utbildning 
på en eller flera arbetsplatser utanför 
skolan. Ett nationellt program 
innehåller arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) i minst 22 veckor. Då får du 
prova och utveckla dina kunskaper 
inom ett yrkesområde. APL är en 
viktig del i alla nationella program. 
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Nio nationella program

Programmet för 
 administration, handel 
och varuhantering 
Kärrtorps gymnasium

Programmet är för dig som vill arbeta 
i butik, på kontor eller lager. Du lär 
dig att samarbeta och att lyssna på 
andra. Om du tycker om att träffa nya 
människor och tycker det är roligt 
att jobba med service passar det här 
programmet bra.

Under utbildningen lär du dig om 
enklare marknadsföring, inköp, 
försäljning och service till kunder.

Programmet för 
estetiska 
verksamheter 
 

S:t Eriks gymnasiesärskola

Programmet är för dig som tycker 
om att arbeta såväl digitalt med 
bild, ljud, musik som analogt och 
praktiskt. På S:t Erik finns även en 
digital profil där du får fördjupa dig 
inom media.

Utbildningen förbereder dig för 
arbete inom det estetiska området, 
med skapande verksamhet eller att 
utifrån färg och form organisera 
varor inom handel. Du kan också 
arbeta inom fritidsverksamhet för 
barn. Utbildningen förbereder också 
för fortsatta studier på till exempel 
vuxenutbildning eller folkhögskola.

De nationella programmen finns på 
Kärrtorps gymnasium, Midsommarkransens gymnasium,
S:t Eriks gymnasiesärskola, Spånga gymnasium, Stockholms transport- och 
fordonstekniska gymnasium och Stockholms hotell- och restaurangskola.
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Programmet för 
 fastig het, anläggning 
och  byggnation
Spånga gymnasium

Programmet är för dig som tycker 
om att arbeta praktiskt. Du vill lära 
dig att sköta en fastighet och utföra 
enklare bygg och reparationsprojekt 
i en verklighetsnära miljö. 

Utbildningen förbereder dig för att 
till exempel kunna utföra repara
tioner, underhåll av fastigheter och 
olika parkmiljöer.

Programmet för 
 fordonsvård och 
 godshantering
Stockholms transport- och 
fordonstekniska gymnasium

Programmet är för dig som vill lära 
dig om fordonsvård och att hantera 
gods. Du får också lära dig hur man 
ger bra service och att prata och 
samverka med kunder. 

Utbildningen förbereder dig för 
att till exempel kunna arbeta med 
enklare reparationer av fordon 
och maskiner, arbeta med biltvätt, 
rekonditionering och transportarbete 
med truck.
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Programmet för hant-
verk och produktion
S:t Eriks gymnasiesärskola 
(florist, frisör, finsnickeri och textil)

Programmet är för dig som vill 
prova på att arbeta med trä, blommor 
kläder eller hårvård. Du kommer att 
få prova på flera olika hantverks
tekniker. Saker tillverkas både på 
beställning och efter dina intressen. 
Du får också möjlighet att utveckla 
dina kunskaper inom färg och 
design. 

Utbildningen förbereder dig för att 
kunna arbeta med olika verktyg, 
material och tillverkningsmetoder. 
Vi arbetar även med kundbemö
tande och försäljning.

Programmet för hotell, 
restaurang och bageri
Stockholms hotell- och 
 restaurangskola

Programmet är för dig som vill få 
kunskaper om hotell, restaurang och 
bageri. Du får lära dig mycket om 
matlagning och bakning. Vi tränar 
också på att servera till gäster, hur 
frukostservering på hotell fungerar 
och hur man ger bra service till 
kunder. Efter utbildningen finns 
möjlighet att arbeta inom till exem
pel restaurang eller storhushåll. 

Utbildningen förbereder dig för 
att kunna arbeta med till exempel 
matlagning, bagerivaror, konditori
varor, livsmedelshygien, dukning 
och hotellservice. 
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Programmet för sam-
hälle, natur och språk
S:t Eriks gymnasiesärskola

Programmet är för dig som vill 
få kunskaper om samhället, olika 
samhällsfrågor och människors 
livsvillkor. Du får möjlighet att stu
dera språk, media och miljö. Du gör 
studiebesök och fältstudier för att 
skapa ett samband mellan teori och 
praktik för en djupare förståelse. 

Utbildningen förbereder dig för 
arbete inom olika yrkesområden. 
Utbildningen förbereder också för 
fortsatta studier på till exempel 
vuxenutbildning eller folkhögskola. 

Programmet för skog, 
mark och djur
Spånga gymnasium

Programmet är för dig som vill få 
kunskaper om skog, mark, djur, 
natur och miljö samt naturbruks
teknik. Du får också lära dig hur 
man ger bra service samt att prata 
och samverka med andra människor. 

Utbildningen förbereder dig för 
att kunna arbeta med till exempel 
växter, växtmiljöer och djur.

Programmet för hälsa, vård och omsorg
Midsommarkransens gymnasium 

Programmet är för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar. Du får 
kunskap om barnets utveckling, äldrevård, hälsa och friluftsliv. Du får lära 
dig om äldres livssituation och hur livsstil påverkar hälsan. Du får också lära 
dig om olika pedagogiska verksamheter för barn. 

Utbildningen förbereder dig för arbete inom t ex förskola, fritidshem och 
äldreomsorg.
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Individuella program

De individuella programmen består 
av sex ämnesområden. Du som har 
valt ett individuellt program kan 
läsa en blandning av ämnen från 
nationellt program och ämnesområ
den från individuellt program. Det 
kan du göra om du själv vill och har 
möjlighet att klara det. Du kan få 
göra praktik utanför skolan om det 
passar dig och om det är möjligt. 

De individuella program-
men finns på två av våra 
skolor:
• Lindeparkens 

gymnasiesärskola
 

 

• S:t Eriks gymnasiesärskola

Utbildningen på ett individuellt 
program stärker din självkänsla och 
din tro på vad du klarar av. Du får 
arbeta utifrån dina förutsättningar 
och tidigare erfarenheter. Målsätt
ningen är att du får en bra grund för 
ett självständigt och meningsfullt 
liv. Individuella program erbjuds dig 
som inte kan följa undervisningen 
på nationella program.

Vi arbetar inom sex olika ämnes
områden. En vecka kan till exempel 
innehålla bild och form, dataunder
visning, matlagning med inköp samt 
studiebesök. 
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I de individuella programmen ingår 
ämnesområdena:

• Estetisk verksamhet 

• Hem- och konsumentkunskap 

• Idrott och hälsa 

• Natur och miljö 

• Individ och samhälle 

• Språk och kommunikation 

Det finns två kravnivåer, en nivå för 
grundläggande kunskaper och en för 
fördjupade kunskaper. Kravnivåerna 
utgår från målen och visar dina 
kunskaper i förhållande till dem. 
Nivåerna ger läraren möjlighet att ge 
dig de utmaningar du behöver. De 
ger också möjlighet att följa upp din 
kunskapsutveckling. Betyg ges inte 
på ämnesområden.

Undervisningen inom det indivi
duella programmet för dig med 
autismspektrumtillstånd har en tydlig 
pedagogik. Dagen är uppdelad efter: 
Vad ska jag göra? Med vem? Hur 
ska jag göra? Hur länge? Var ska jag 
utföra uppgiften? Vad ska jag göra 
sedan? 
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Kärrtorps gymnasium

Du är välkommen att kontakta: rektor Pernilla Ericols
E-post: pernilla.ericols@edu.stockholm.se
Expedition, telefon: 08-508 325 00 

Kärrtorps gymnasium
Besöksadress: Karlsövägen 9–15, 121 55 Johanneshov
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Skola för mänskliga 
rättigheter
Hos oss på Kärrtorps gymnasie
särskola kan du läsa:

Nationellt program
• Programmet för administration, 

handel och varuhantering

I utbildningen ingår det minst 
22 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). 

På Kärrtorps gymnasium får 
du utvecklas i en trygg och 
stimulerande miljö utifrån dina 
förutsättningar. Skolan ligger nära 
tunnelbanan och har fina omgiv
ningar med närhet till naturen. Vi 
har en egen idrottshall, musiksal, 
bildsal och en fin aula. Vi serverar 
god mat från eget kök. Trivsel och 
goda relationer är viktigt för oss, 
och i vår ljushall finns ett bibliotek 
och ett café där både elever och 
personal träffas.  

Vi arbetar medvetet med din 
kunskapsutveckling, liksom med 
din personliga utveckling för att 
stärka ett livslångt lärande. Du får 
lära dig mycket om administration, 
handel och varuhantering – både i 
skolan, på APL och genom att göra 
studiebesök. 

Kärrtorps gymnasium är en av 
Amnestys samarbetsskolor och 
vi arbetar mycket med mänskliga 
rättigheter och alla människors lika 
värde. För att stärka arbetet kring 
detta ordnar vi gästföreläsningar 
och temadagar för alla elever på 
skolan. 

Hos oss lär du dig mycket, har roligt 
och utvecklas tillsammans med 
andra. 

För mer information om bland annat prova på och öppet hus, 
besök vår webbplats.
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Lindeparkens 
gymnasiesärskola

Du är välkommen att kontakta: rektor Johanna Eriksson 
eller biträdande rektor Veronica Söderlund
E-post: johanna.erixon@edu.stockholm.se
veronica.soderlund@edu.stockholm.se
Expedition, telefon: 08-508 467 40 

Lindeparkens gymnasiesärskola
Besöksadress: Bredholmstorget 4, 127 48 Skärholmen
Adress skolskjuts: Ekholmsvägen 80, 127 48 Skärholmen
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Lindeparken, skolan 
med kultur och hälsa
Hos oss på Lindeparkens gymnasie
särskola kan du läsa:

Individuellt program
• Individuellt program

På Lindeparken får du utvecklas i 
en trygg miljö utifrån dina förut
sättningar. Vi utvecklas och lär oss 
tillsammans. Studierna anpassas 
efter dina förmågor och intressen. 
Att vara en del av en grupp gynnar 
din utveckling och inlärning, därför 
har vi olika grupper där vi fördjupar 
oss inom olika områden och gör 
anpassningar efter dina behov.

Våra ledord är delaktighet, trygghet, 
utveckling.

Kultur & hälsa 
Att stimulera till och stötta för 
personlig och kunskapsmässig 
utveckling är gymnasiesärskolans 
uppdrag. På Lindeparkens 
gymnasiesärskola arbetar vi med 

detta utifrån vår profil Kultur & 
Hälsa. Den genomsyrar hela vår 
verksamhet.

Genom olika estetiska uttryckssätt 
och skapande får du utveckla dina 
förmågor och kunskaper. 

Vi vill att du ska lära dig att se 
sambanden mellan levnadsvanor 
och livsmiljö. Därför lägger vi stort 
fokus och mycket tid på att inspirera 
och stimulera till hälsofrämjande 
aktiviteter. 

När du avslutar din utbildning hos 
oss vill vi att du har en bra grund 
för ett meningsfullt arbete och fritid.

Korttidstillsyn
– fritids verksamhet
Korttidstillsyn enligt LSS erbjuds 
för våra elever. Om du beviljats 
plats så kan du vara med på olika 
fritidsaktiviteter före och efter 
skoldagens slut samt under loven. 

För mer information om bland annat prova på och öppet hus, 
besök vår webbplats.
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S:t Eriks 
gymnasiesärskola

Du är välkommen att kontakta: rektor Susanne Avander
E-post: susanne.avander@edu.stockholm.se
Expedition, telefon: 08-508 382 00

Biträdande rektor för nationella programmet: Daniel Nyberg
E-post: daniel.nyberg@edu.stockholm.se

Biträdande rektor för individuella programmet: Jenny Sundin
E-post: jenny.sundin@edu.stockholm.se

S:t Eriks gymnasiesärskola 
Besöksadress: Polhemsgatan 35, 104 20 Stockholm
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Mångfaldens skola

Hos oss på S:t Eriks gymnasie
särskola kan du läsa: 

Nationellt program
• Programmet för estetiska 

verksamheter

• Programmet för hantverk och 
produktion

• Programmet för samhälle, natur 
och språk

• I utbildningen ingår det minst 
22 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL)

Individuellt program
• Individuellt program

På S:t Eriks gymnasiesärskola får du 
utvecklas i en trygg och stimulerade 
miljö utifrån dina egna villkor. Vi 
arbetar utifrån en upplevelsebaserad, 
tydliggörande pedagogik med målet 
att stärka grunden för ett livslångt 
lärande och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Det gör skolan till en 
spännande och stimulerande arbets

plats. Vi bemöter varandra med 
vänlighet och respekt inom skolan. 

Kunskap – kultur – hälsa
Kunskap: du kommer att kunskaps
mässigt både utmana och bekräfta 
dig själv i dina studier, dels genom 
teoretisk kunskap, dels genom ett 
upplevelsebaserat lärande med 
många studiebesök. 

Kultur: du kommer under din studie
tid här hos oss få ta del av många 
olika kulturella uttrycksformer.

Hälsa: du kommer under dina år 
hos oss komma i kontakt med olika 
former av hälsofrämjande aktiviteter.

Korttidstillsyn 
– fritids verksamhet
Korttidstillsyn enligt LSS erbjuds 
för våra elever. Om du beviljats 
plats så kan du vara med på olika 
fritidsaktiviteter före och efter 
skoldagens slut samt under loven.

För mer information om bland annat prova på och öppet hus, 
besök vår webbplats.
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Spånga gymnasium

Du är välkommen att kontakta: biträdande rektor Jukka Salo
E-post: jukka.salo@edu.stockholm.se
Expedition, telefon: 08-508 413 00 

Spånga gymnasium 
Besöksadress: Adolf Rudbecks väg 21, 163 54 Spånga
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Skolan med djur och natur

Spånga gymnasium är en liten skola 
där vi tar hand om varandra och alla 
får utveckla sin egen identitet. Vi 
ligger i Solhems villaområde ett 
stenkast ifrån Spånga station. Du 
kommer lätt hit med pendeltåg eller 
buss. 

Hos oss på Spånga gymnasium 
kan du läsa något av följande 
två program: 

Nationellt program
• Programmet för skog, mark 

och djur

Utbildningen för dig som tycker 
om att arbeta med växter och djur. 
Du kommer arbeta i vårt djurhus 
med tropiska fåglar och fiskar, 
kaniner och andra sällskapsdjur. Du 
kommer också få lära dig att arbeta 
med växter samt att ge bra service 
och att samarbeta med andra. Efter 
utbildningen kan du bland annat 
jobba på hunddagis, i en handels

trädgård eller med parkskötsel. På 
skolan finns en stor djuranläggning 
med mer än 1 000 djur.

• Programmet för fastighet, 
anläggning och byggnation 

Utbildningen för dig som tycker 
om att arbeta praktiskt. Du kommer 
få lära dig om hur man sköter en 
fastighet och hur man utför enklare 
byggnads och reparationsarbeten. 
Du kommer också få lära dig att 
hantera olika verktyg samt att ge 
bra service och att samarbeta med 
andra. Efter utbildningen kan du till 
exempel arbeta med enkla repara
tioner och underhåll av fastigheter 
eller skötsel av olika parkmiljöer. 
Undervisningen bedrivs även 
i anpassade lokaler i Kista.

I utbildningen ingår det minst 
22 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL).
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Stockholms hotell- 
och restaurangskola

Du är välkommen att kontakta: biträdande rektor Karin Axell
E-post: karin.axell@edu.stockholm.se
Expedition, telefon: 08-508 344 00

Stockholms hotell- och restaurangskola 
Besöksadress: Arenavägen 60, 121 05 Johanneshov
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Hotell- och restaurang-
skolan vid Globen 
– en modern yrkesskola

Hos oss på Stockholms hotell och 
restaurangskola erbjuder vi:

Nationellt program
• Programmet för hotell, restaurang 

och bageri

Hos oss finns en utbildning för 
dig som tycker om att laga mat, 
baka och servera. Du kommer att 
spendera mycket tid i våra kök 
och bagerier och du får också lära 
dig mycket om hotell, turism och 
service. 

Stockholms hotell och restau
rangskola har ljusa, fräscha och 
trevliga lokaler. Vi har flera ställen 
där eleverna kan vistas på sina 
raster och vi har bibliotek, café och 
uppehållsrum. Skolan ligger nära 
Globens tunnelbana.

Hos oss arbetar vi aktivt med 
olika inkluderande frågor så som 
HBTQfrågor och mänskliga 
rättigheter. Vi är också en skola 
som tänker på miljön och vi arbetar 
med hållbarhet och använder gärna 
ekologiska varor.

I utbildningen ingår det minst 
22 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). I åk 3 och 4 har du 
flera APLperioder på noga utvalda 
platser. Det blir första klivet ut i 
arbetslivet!

Efter utbildningen hjälper vi dig 
att hitta en sysselsättning och då 
kan du bland annat arbeta på ett 
café, i en matbutik, en restaurang 
eller på ett hotell.
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Stockholms transport- 
och fordonstekniska 
gymnasium

Du är välkommen att kontakta: biträdande rektor Ing-Marie 
Andersson Wik
E-post: transportochfordonsgymnasiet@edu.stockholm.se
Expedition, telefon: 08-508 427 04

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium
Besöksadress: Kungens Kurvaleden 4, 141 75 Kungens Kurva
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En skola med nära 
 samarbete med fordons-
branschen

Hos oss på Stockholms transport
och fordonstekniska gymnasium 
kan du läsa:

Nationellt program
• Programmet för fordonsvård och 

godshantering

På Stockholms transport och fordons
tekniska gymnasium (STFG) erbjuder 
vi en utbildning för dig som är 
intresserad av att jobba med fordon, 
vård av fordon och godshantering. 
Du kommer att spendera mycket tid 
i våra verkstäder. I nybyggda lokaler 
med den nyaste tekniken inom fordon 
kommer du bland annat att lära dig 
att utföra arbete på olika fordon, 
rekonditionering, godshantering 
och svets.

Skolan har ett nära samarbete med 
fordonsbranschen. I utbildningen 
ingår det minst 22 veckors arbets
platsförlagt lärande (APL). Denna 
kommer du att göra på ett av de 
företag som skolan samarbetar 
med. På APL får du lära dig hur 
det fungerar på en arbetsplats men 
även utföra arbetsuppgifter som är 
kopplade till ditt framtida yrke.

Vi värnar om våra elever och på en 
relativt liten skola som vår, får vi en 
fin samhörighet mellan alla. Våra 
lokaler är fina och moderna, anpas
sade för varje utbildningsinriktning. 
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För mer information om bland annat prova på och öppet hus, 
besök vår webbplats.



Midsommarkransens 
gymnasium

Du är välkommen att kontakta: rektor Anders Fajersson
E-post: anders.fajersson@edu.stockholm.se
Expedition, telefon: 08-508 402 30

Midsommarkransens gymnasium
Besöksadress: Tellusborgsvägen 10, 126 32 Hägersten
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Alla ska växa på 
 Midsommarkransens 
 gymnasium

Hos oss på Midsommarkransens 
gymnasium kan du läsa:

Nationellt program
• Programmet för hälsa, vård 

och omsorg

På Midsommarkransens gymnasium 
möter du verkligheten och skapar din 
egen framtid. Vi finns för att ge dig 
ökade kunskaper och för att hjälpa 
dig att hitta dig själv och din väg 
framåt i livet. Vi vill ge dig en spän
nande tid fylld med kunskap, nya 
vänner och ett stärkt självförtroende.

Vårt härliga café i vår stora ljushall 
fungerar som mötesplats när det 
inte är lektion. Här finns många sitt
platser, tidningar och sällskapsspel 

att låna. Här kan du köpa enklare 
mellanmål, sallader, smörgåsar och 
drycker. Vi driver en nyttig profil 
i vårt café, därför säljer vi inte läsk 
eller godis. Caféet och ljushallen 
används också för utställningar och 
aktiviteter i samband med tema
dagar och högtider under läsåret. 
Alla elever serveras lunch lagad 
av skolans egen kock.

Skolan ligger på gångavstånd 
från Midsommarkransens Tbane
station. I utbildningen ingår det 
minst 22 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL).
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För mer information om bland annat prova på och öppet hus, 
besök vår webbplats.



Bra att veta 
innan du söker
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Så här söker du 
till våra utbildningar
Ansökan till gymnasiesärskolan 
sker på gymnasieantagningen.
storsthlm.se. Brev med lösenord 
skickas hem till dig i årskurs 9 i 
början på vårterminen. 

Studie och yrkesvägledningen ska 
starta i årskurs 8 och fortsätta i 
årskurs 9. För att göra det lättare för 
dig att önska program kan prova
påperioder erbjudas. Din skolas 
studie och yrkesvägledare hjälper 
till att ordna en provapåperiod i en 
gymnasiesärskola, om du vill det. 

Information om utbildningen
Information om utbildningen i 
gymnasiesärskolan får du genom din 
skolas studie och yrkesvägledare. 
Du är också välkommen att besöka 
våra gymnasiesärskolor när de har 
öppet hus. Information om tider 
för öppet hus finns på gymnasie
särskolornas webbplatser. Du kan 
också ringa till skolans rektor eller 

studie och yrkesvägledare för att 
få veta mer om skolan.

Beslut om antagning
När utbildningsförvaltningen ska 
besluta om valet som du har gjort 
till gymnasiesärskolan är ditt eget 
önskemål viktigt. Du får börja på den 
skola och på det program som du har 
valt i första hand, om det är möjligt. 

Hur går antagningen till?
Gymnasieantagningen Stockholms 
län har aktuella uppgifter om skolor 
och program i Stockholms län. Vill 
du veta mer om hur antagningen går 
till, tidsplan eller vilka program alla 
skolor har, gå in på: 
gymnasieantagningen.storsthlm.se
tel: 08-580 080 00 
e-post: gymnasieantagningen@
storsthlm.se

Besked om antagning
Gymnasieantagningen skickar 
ut besked om antagning till alla 
som har sökt till den kommande 

https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/
https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/
https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/
mailto:gymnasieantagningen%40storsthlm.se?subject=


höstterminen. Du får samtidigt 
information om dag och tid för 
skolstart.

Vem får gå i 
 gymnasie särskola?
Kommunen där du är folkbokförd 
avgör om du har rätt till utbildning 
inom   gymnasie särskolan, det vill 
säga beslutar om du tillhör mål
gruppen för gymnasiesärskolan. 
Om du är missnöjd med beslutet 
så kan du överklaga det.

Skolskjuts
Skolskjuts är resan från hemmet till 
skolan och tillbaka, eller från skolan 
till korttidtillsyn efter skoldagens 
slut. Hem är i det här fallet din 
folkbokföringsadress. Vid växelvis 
boende ska båda hemmen ligga inom 
Stockholms kommun för att skol
skjuts ska beviljas. Som hem räknas 
även korttidshem eller korttidsfamilj. 
Ansökan om skolskjuts görs på 
skolan och bedöms av rektor på den 
kommunala gymnasiesärskolan. 

Terminsbiljett (skolkort) 
Du som går i gymnasiesärskolan och 
använder kommunala färdmedel till 
och från skolan/korttidstillsyn får 
gratis terminsbiljett oavsett hur nära 
eller långt det är mellan hemmet och 
skolan. 

Resa för elever i 
gymnasie  sär skolan
Skolskjuts planeras så att flera elever 
samåker och blir upphämtade på 
olika ställen. Om hemresan går 
senare än du har slutat skolan för 
dagen, ansvarar skolan för dig under 
väntetiden.

29



30





start.stockholm

http://start.stockholm

	Bokmärke
	Lär för livet!
	Gymnasie särskolan
	Nationella program
	Nio nationella program
	Individuella program
	Kärrtorps gymnasium
	Lindeparkens gymnasiesärskola
	S:t Eriks gymnasiesärskola
	Spånga gymnasium
	Stockholms hotell- och restaurangskola
	Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium
	Midsommarkransens gymnasium
	Bra att veta innan du söker




