
Unika utbildningar för
unika ungdomar



Välkommen till  
Frejagymnasiet!
Frejagymnasiet är gymnasiesärskolan för dig som 
trivs på en mindre, tryggare och mer individanpassad 
skola. Hos oss kan du läsa utbildningar inom gym-
nasiesärskolans nationella och individuella program. 
Under din tid på Frejagymnasiet arbetar vi för att 
du ska stärka ditt självförtroende och bli så själv-
ständig som möjligt — både i och utanför  skolan.  
Vi anpassar både undervisning och studiemiljö efter 
dina behov och kunskaper. Bland annat får du ett 
individuellt anpassat IT-verktyg för att du ska ut-
veckla och höja din digitala kompetens. 

Den lilla skolan med det stora hjärtat  
— och det stora utbudet
På Frejagymnasiet får du stora möjligheter att ut-
vecklas inom just dina intresseområden. Bland  annat 
driver skolans elever och lärare en egen restaurang 
(öppen för allmänheten) med lunchservering, café 
och bageri. Vi har också ett stort växthus där vi 
planterar och säljer säsongens blommor och skapar 
konstverk till trädgården. För dig som gillar estetiska 
ämnen finns bland annat tillgång till bildsal, keramik
verkstad och en välutrustad musiksal.
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Att läsa på Frejagymnasiet gjorde 
mig väl förberedd för arbetslivet. 
Nu har jag ett roligt arbete som 
kock på restaurang Tegel.

Petter, alumn Frejagymnasiet

Nationella program som leder till jobb
Du som läser ett nationellt program på Frejagymnasiet 
ska kunna gå ut i arbete direkt efter avslutad utbildning. 
Som förberedelse gör du praktik på arbetsplatser under 
din studietid. Frejagymnasiet samarbetar med ett stort 
nätverk av stora som små arbetsgivare. Din praktikplats 
handplockas beroende på just dina intressen, behov och 
önskemål. Att göra praktik är en viktig väg ut i arbets-
livet. Våra elever blir ofta erbjudna arbete där de gör  
sin praktik.

Möjlighet till praktikplats i Afrika
Under 2019—2020 är Frejagymnasiet involverad i ett 
internationellt projekt som innebär att vi planerar för att 
kunna erbjuda praktikplatser i Kenya, Afrika. Projektet är 
unikt i sitt slag och innebär stora möjligheter till person-
lig utveckling för dig som läser ett nationellt program 
hos oss. Fråga gärna mer om detta vid något av höstens 
Öppna hus!

Våra specialkompetenser
På Frejagymnasiet har vi lång erfarenhet av elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt  sällsynta 
diagnoser. På skolan finns specialkompetens inom  autism  
spektrumtillstånd, hörselnedsättning, teckenspråk och 
alternativ kommunikation. Vi arbetar med lågaffektivt 
bemötande. Vid behov sker kommunikation med tecken-
språk, tecken som stöd och bildstöd. För att möta elevers 
olika behov på bästa sätt har vi dessutom ett nära sam-
arbete med skolans elevhälsoteam och klasserna.

För dig inom autismspektrat
Frejagymnasiet kan erbjuda en individuellt anpassad 
studie miljö i vår Bas-klass, för dig inom autismspektrat. 
Går du i Bas-klass tillhör du Individuella programmet   
men du kan även läsa en del kurser på Nationella pro-
gram. Läs mer om bas- klassen på sida 7. 



Programmet för  
hotell, restaurang och bageri

Det här lär du dig
Du utvecklar dina kunskaper i matlagning, bakning, 
uppläggning och dekorering av konditorivaror, servering, 
och om hur man arbetar i olika typer av kök. Du får 
kassavana och lär dig mer om god service och bemötande 
av gäster — på hotell likväl som restaurang. Du lär dig 
om hantering av olika livsmedel, hygien, näringslära och 
specialkost. Du väljer själv vad du vill specialisera dig på 
inom programmet, hotell, restaurang eller bageri.

Teori blandas med praktik
I din utbildning varvas teori med minst 22 veckor praktik 
ute i arbetslivet, så kallad APL. På Frejagymnasiet är din 
APL-plats noggrant utvald, med utgångspunkt i just dina 
intressen, behov och önskemål. 

Möjlighet till utlandspraktik
Är du nyfiken på hur hotell, restaurang och bageri-
verksamhet fungerar i en helt annan del av världen? 
Frejagymnasiet är involverade i ett unikt internationellt 

projekt där målet är att några elever från våra nationella 
program ska kunna göra en praktikperiod i Kenya, Afrika.

Läsa som lärling?
För dig som vill, finns möjlighet att gå en lärlingsutbild-
ning inom programmet. Det innebär att minst hälften av 
din utbildning genomförs på en eller flera arbetsplatser. 

Om Restaurang Freja
Elever och lärare på Frejagymnasiet driver en egen 
 lunchrestaurang med bageri- och caféverksamhet  
— utbildningsrestaurang Freja. Resturangen är öppen  
för allmänheten. Det ger dig stora möjligheter att lära  
dig massor om matlagning, bakning, konditoriarbete  
och kundservice, även på hemmaplan! 

Är du intresserad av matlagning och bakning? Vill du ta hand om och möta gäster 
på hotell eller restaurang? Då kan programmet för hotell, restaurang och bageri 
vara något för dig. Programmet är yrkesinriktat, vilket innebär att du under din 
 utbildning förbereder dig för att gå direkt ut i arbete. Frejagymnasiets elever får 
ofta jobb på sin praktikplats efter avslutad utbildning. 
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Jag älskar att baka och  
att laga mat och här får  
jag göra mycket av det i 
vårt eget kök och bageri. 
Den här  utbildningen  
ger  grunden till mitt   
framtida jobb!

Lukas, elev Frejagymnasiet



Programmet för  
hälsa, vård och omsorg

Det här lär du dig
Du lär dig mycket om människan, om hälsa och ohälsa 
och om hur en människas livsstil kan påverka hälsan. Du 
lär dig om människors olika behov och utveckling. Främst 
lär du dig om barn, unga och äldre människor. Du får 
kunskaper om människors behov av vård och omsorg i 
olika skeden i livet. 

Under utbildningen tränar du på att samarbeta med 
andra, på att ge god service och ett bra bemötande. Du lär 
dig om arbetsmiljöfrågor och får kunskap om mänskliga 
rättigheter. Dessutom är demokratiska värderingar och 
frågeställningar om vad som är rätt och fel viktiga inslag. 
Ditt sista år kan praktiken riktas mot det område som du 
önskar specialisera dig inom, till exempel fritidsverksam-
het, barnomsorg, vård- och omsorg, eller lokalvård.

De kurser som ger dig yrkeskunskaper, så som kurserna 
”Hälsa” och ”Vård och omsorg”, kommer du läsa till-
sammans med lärare och elever på Vård- och omsorgs-
programmet på Krokslättsgymnasiet.

Teori blandas med praktik (APL) 
I din utbildning varvas teori med minst 22 veckors praktik 
ute på en verklig arbetsplats, så kallad APL. Främst gör 
du APL under år tre och fyra. Innan dess gör du flera 
studiebesök inom olika verksamheter. På Frejagymnasiet 
handplockas din APL-plats med utgångspunkt i dina 
intressen, behov och önskemål. 

Möjlighet till utlandspraktik
Gillar du att resa och är nyfiken på hur arbete inom hälsa, 
vård och omsorg fungerar i andra delar av världen? 
Frejagymnasiet är involverade i ett unikt internationellt 
projekt där målet är att några elever från våra nationella 
program ska kunna göra en praktikperiod i Kenya, Afrika.

Läsa som lärling?
För dig som vill, finns möjlighet att gå en lärlingsutbild-
ning inom programmet. Det innebär att minst hälften av 
din utbildning genomförs på en eller flera arbetsplatser. 
Vill du veta mer? Fråga oss på Öppet hus!

Vill du arbeta med att hjälpa och ta hand om människor — unga som gamla? Är du 
intresserad av att arbeta inom fritidsverksamhet, med barn på förskola, eller med 
äldre personer på ett äldreboende? Då kan programmet för hälsa, vård och omsorg 
vara något för dig! Utbildningen är yrkesinriktad, vilket innebär att du förbereder 
dig för att börja jobba på riktigt efter utbildningens slut. 
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Individuellt program

Det individuella programmet anpassas helt efter dina 
tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. 
På skolan har vi tillgång till många hjälpmedel för att 
anpassa utbildningen efter just dina behov — bland annat 
ett sinnesstimulerande rum. Vi arbetar med lågaffek-
tivt bemötande och vid behov sker kommunikation med 
teckenspråk, tecken som stöd och bildstöd. För att möta 
elevers olika behov på bästa sätt har vi ett nära sam-
arbete med andra aktörer som till exempel habiliteringen, 
LSS-enheten, försäkringskassan och vid behov även med 
specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Det här lär du dig
Under utbildningen utvecklar du din förmåga att kom-
municera, så att du får större delaktighet och inflytande 
över din egen vardag. För att du ska känna dig trygg 
i samhället besöker vi bland annat bibliotek, bank och 
simhall. Vi åker spårvagn och buss och tränar på att 
orientera oss i olika miljöer. Förutsatt att det passar dig 
finns även möjlighet till en praktikplats under ditt sista 
utbildningsår. 

Du som av olika skäl inte kan följa undervisningen på ett nationellt program 
kan läsa det individuella programmet på Frejagymnasiet. Programmet ger dig 
de  kunskaper du behöver för att i framtiden leva ett så självständigt och aktivt 
 vuxenliv som möjligt, så att du kommer in i samhällslivet. 
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På det individuella programmet läser 
du inom sex ämnesområden: 

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

På frejagymnasiet.se hittar du lättläst infor-
mation om vad som ingår i varje ämnesområde. 
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Hitta ditt estetiska uttryck
Genom de estetiska verksamheterna får du lära dig att 
visa andra vad du tänker och tycker. Inom drama och 
teater får du bland annat lära dig olika övningar som 
hjälper dig att slappna av, hitta på, improvisera och ha 
kul. Vi kan klä ut oss i teaterkostym och spela upp scener 
ur filmer eller böcker du tycker om. Eller så hittar vi på 
en egen pjäs! Den kan vi spela upp för publik. I musiken 
undervisar vi i rytmik, imitation, improvisation, rörelse-
lekar och sånger av alla slag. Vi lär oss spela gitarr, elbas, 
trumset, handtrummor och klaviatur. Vi spelar ensemble, 
övar samspel och sång och vi lär oss göra egna låtar. 
Varje år gör vi en musikal eller någon form av projekt. 
Alla elever får vara med efter förmåga och lust. 

Inom bild och form finns många olika uttrycksmöjlig
heter. Vi har en välutrustad bildsal och en keramik-
verkstad. Vi arbetar dessutom med textil och foto och 
film. Bland annat så dokumenterar vi föreställningarna 
som eleverna framför. 

Vårt växthus 
På Frejagymnasiet har vi ett stort eget växthus som 
används året runt. I växthuset kopplas de olika ämnes-
områdena till mer praktiska och vardagsnära inslag. Här 
arbetar vi med lökväxter, plantor, krukväxter och blomster-
arrangemang, allt efter årets växlingar. Vi skapar också 
vackra föremål till trädgården. Varje säsong avslutas med 
försäljning av de växter som odlats. 

Bas-klass — för dig inom autismspektrat
Genom att ingå i vår Bas-klass får du särskilt stora möj-
ligheter till individuellt anpassad studiemiljö. Du tillhör 
Individuella programmet men kan även läsa en del kurser 
på Nationella program. Din medverkan i Bas- klassen 
anpassas efter vilka förutsättningar du har. Att ingå i 
Bas-klassen innebär att vi tillsammans arbetar för att 
skapa strukturer i din vardag. Du får de sociala färdig-
heter du behöver för att hantera din situation i skolan,  
på arbetet, hemma och på fritiden. 



Missa inte Öppet hus!
För aktuella datum besök  

vår hemsida. 

Frejagymnasiet
Fiskargatan 4
431 43 Mölndal

frejagymnasiet.se
031-315 30 94
frejagymnasiet@molndal.se


