En dag på Gymnasiet
På Gymnasiet finns det idag två program, det estetiska programmet och
introduktionsprogrammet (individuellt alternativ). Alla elever på
gymnasiet har en diagnos inom autismspektrat och har behov av en
anpassad, lugn och strukturerad skolmiljö. Gymnasieutbildningen på
Häggviks gymnasium startade hösten 2013, då vi såg att det fanns ett stort
behov av en gymnasieutbildning som är anpassad efter de behov som
elever med autism har.
På introduktionsprogrammet utformas utbildningen efter elevens behov
och förutsättningar. Eleverna arbetar i mindre grupper och har
individuella och anpassade scheman.
På detta program läser eleverna ett eller flera ämnen som de behöver få
betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens
kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen. Det kan till exempel vara
studiebesök, praktik eller samtal med specialpedagog.

Eleverna på estetiska programmet läser inriktningen bild och formgivning
och följer angivna kursplaner. De arbetar också i mindre grupper och har
en anpassad skoldag för att tillgodose sina behov.

Personaltätheten är hög och all personal har stor kunskap om autism. Vi
arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik anpassad för elever med en
diagnos inom autismspektrat.
För att kunna fatta beslut och bli självständiga behöver många av eleverna
stöd genom olika hjälpmedel, till exempel tidshjälpmedel och visuella
samtal. Ett visuellt samtal sker mellan personal och elev, och kan vara att
man tillsammans ritar figurer eller skriver ord för att förklara situationer
som är svåra att förstå för eleven.

Den fysiska miljön är anpassad med små klassrum och möjlighet för eleven
att kunna gå undan och arbeta, eller för återhämtning. Det finns också
tillgång till olika stödfunktioner, som kurator, psykolog och
specialpedagog.

En dag på Gymnasiet kan se ut så här:
Kl. 8.30:
Skoldagen börjar. Eleverna har en genomgång över hur dagen kommer se
ut. Detta görs antingen i grupp eller individuellt.
Kl. 8.45:
Lektionerna börjar. De flesta teoretiska lektionspassen är 45 minuter långa
med 15 minuters paus emellan. Detta kan se olika ut, då en del elever har
behov av kortare pass och fler pauser. Lektionspassen med praktiska
ämnen är ofta lite längre.
Kl. 11.30 serveras lunch i skolans matsal.
Kl. 12.30:
Lektionspass fram till skoldagen slutar kl. 13.30, 14.00 eller 15.00.
Många av våra elever har i slutet av skoldagen en genomgång över hur
dagen har varit.

