Gymnasiesärskola & Gymnasium

Individuellt program Fastighet & trädgård
Vid Häggviks Gymnasium finns ett gymnasium för elever med autism samt en
gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan är en fortsättning för elever som gått
grundsär- eller träningsskola. Här kan man läsa nationellt program eller
individuellt program.
Utbildningen är individanpassad med tydliggörande pedagogik och tydlig
struktur. Vi utgår från elevens förutsättningar och erbjuder hög personaltäthet,
små studiegrupper och en lugn studiemiljö.
Skolan ligger nära Häggvik centrum i Sollentuna med gångavstånd till pendeltåg
och buss.

Häggviks Gymnasium är en del av
Utvecklingspedagogik

PROGRAM
Programmet för fastighet &
trädgård
Ämne Natur & Miljö
- Odla grönsaker och blommor
i växthuset.
- Odla buskar, träd och andra
fleråriga växter som växer
utomhus.
- Sköta om växter, både
inomhus och utomhus med
gödsling, vattning och
beskärning.
- Plantera olika typer av växter,
lökväxter, potatis, blommor
och buskar.
- Använda och sköta olika
maskiner som behövs i en
trädgård; det kan vara
gräsklippare, lövblås och
jordfräs.

Du får lära dig det som du behöver för att kunna
sköta en trädgård året om

- Sköta om plattytor, asfaltytor
och grusytor både sommar och
vinter.
- Sköta om rabatter, buskage
och träd både sommar och
vinter.
Utöver detta ingår även i
följande i utbildningen:
- Mat och boende
- Estetisk verksamhet
- Hem- och konsumentkunskap
- Idrott och hälsa
- Språk & kommunikation och
- Individ och samhälle
Man kan också välja att lära sig
mer om träslöjd, textilslöjd,
musik, dans, gym och drama.

En stor del av utbildningen består av praktiskt
arbete, både inomhus och utomhus.

Individuella program
Individuella program i
gymnasiesärskolan är till för
elever som behöver en
utbildning som är anpassad
efter de egna förutsättningarna. Där läser eleven
ämnesområden i stället för
ämnen. Praktik kan ingå i
utbildningen.
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