PROGRAMKATALOG GYMNASIESÄRSKOLA

– Att arbeta här gör
mig lycklig!
/ Bodil

– Det är smått magiskt när jag kliver
in på skolan och möts av positiva,
roliga och genomtrevliga elever!
/ Monica
KONTAKTA OSS
Har du frågor om skolan, vår filosofi, hur man
ansöker eller vill komma på besök och se hur
vi har det. Oavsett vilket så är du alltid varmt
välkommen att kontakta oss.
Information:

Bodil Landbris telefon: 0733 - 17 02 76

mail: bodil.landbris@ronneby.se

Patrick Persson telefon: 0731 - 50 30 27

mail: patrik.persson@ronneby.se
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Innehåll:

Rektor:
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Kontaktuppgifter

Monica Boje
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Individuella programmet

telefon: 0457 - 61 88 19
mail: monica.boje@ronneby.se

Internat:

Paul Gustafsson telefon: 0766 - 48 90 38

mail: paul.gustafsson@ronneby.se

Skolan:
Sjöarpsvägen 13, 372 62 Bräkne-Hoby
www.ronneby.se/sjoarpsskolan

SJÖARPSSKOLAN EN SKOLA MED LUGN OCH
TRYGGHET SOM LÄR FÖR LIVET
Sjöarpsskolan är en lugn, trygg och helt unik gymnasiesärskola i
sydöstra Sverige.
Det är en liten skola med stora resurser och mycket erfarenhet.
Skolan ligger i vacker Blekingemiljö och är öppen både för dagelever och
boende på skolans internat.
Det natursköna läget inbjuder till många aktiviteter utomhus och alla
verksamheter präglas av hälsa och friskvårdstänkande.
Sjöarpsskolan har också eget kök där all mat till skolans elever lagas
från grunden. Till stor del närodlat och ekologiskt.
Sjöarpsskolan ligger vid Bräkne-Hoby i Ronneby kommun.
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LÄRA FÖR LIVET
På Sjöarpsskolan får eleverna en bra grund att
stå på, för att få det bra i sitt fortsatta liv.
Eleverna ska kunna flytta hemifrån och om
möjligt få en roll i yrkeslivet.

Sjöarpsskolans mål är att varje elev;
• Ska känna värme och trygghet
• Ska mötas av omtanke och respekt
• Ska känna att jag kan och att jag duger

Sjöarpsskolan vill att samarbetet med
föräldrarna ska präglas av;
• En delaktighet i vårt gemensamma
arbete för eleven
• Känna att vi lyssnar och
respekterar åsikter
• Känna att vi tillsammans klarar av mer

Sjöarpsskolans syn på kunskap är att;
• Vi ser möjligheter hos varje elev
• Vi tar tillvara på den kunskap som finns
hos varje elev
• Varje elev ska stimuleras att prestera optimalt
efter sina förutsättningar
• Varje elev ska efter sin förmåga få en bra grund till
ett meningsfullt liv
• Vi lär oss av varandra
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– Bästa ämnena är svenska, engelska och
matte, för där räknar jag långt i förväg.
Det är jätteroligt nu när jag kan, tidigare
var det jättesvårt.
/ Evelina

FYRA PROGRAM
Skolan har tre nationella program med olika inriktningar och
ett individuellt program. Under gymnasietiden får eleverna
ofta arbeta med olika teman där flera ämnen samverkar i
en helhet.
Totalt går ca 35 elever på skolan. Ungefär lika många jobbar
på skolan som lärare och i andra roller.

INDIVIDUELLA STUDIEPLANER
All undervisning sker i små grupper. Alla elever får en
individuell studieplan och all undervisning har en specialpedagogisk inriktning.
Utbildning och internatboendet på skolan bygger på stor
anpassning till varje elevs särskilda behov, i samverkan
med föräldrarna.

HÄLSA OCH SKAPANDE
Fysisk och mental hälsa genomsyrar hela skolans verksamhet.
Vi ser trygghet, trivsel och hälsa som en grundförutsättning för
att utvecklas och må bra. På Sjöarpsskolan rör vi på oss och
är ute mycket. Här finns utbildad idrottspedagog och tillgång
till individanpassad motorikträning för alla elever.
Den estetiska verksamheten utvecklar förmågan till skapande,
inlevelse och uttryck. Här samarbetar vi med Ronneby Kulturskola och använder deras utbildade drama- och bildpedagoger
i vår undervisning.
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BOENDETRÄNING
Alla elever förbereds för att kunna flytta till eget boende
genom utbildning i matlagning, städning, vardagsekonomi och
annat som ger självständighet och trygghet. Sjöarpsskolan har
också träningslägenheter på skolan. Boendet i dessa lägenheter ger bra träning och förståelse för vad det innebär att bo
på egen hand. Varje elev får en individuell plan även för sitt
träningsboende.

TRYGGT INTERNAT
Skolans internat är ett alternativ för vissa elever, som t ex
har lång resväg. Där har varje elev ett eget rum med dusch
och toalett.
Internatet är öppet under skoldagar och då finns vaken
personal tillgänglig dygnet runt.
På internatet får eleverna också boendeträning i bl a matlagning, tvätt och städning. På fritiden finns olika fritidsaktiviteter
att välja mellan, som t ex innebandy, pingis, fotboll, simning,
pistolskytte samt dans och musikskola. På skolan finns
tillgång till trådlöst WiFi.
Det finns möjlighet att provbo på internatet för dem som
är intresserade.

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH SPETSKOMPETENS
– Det bästa är att lära sig köra

skogsmaskiner och fyrhjuling. På
fritiden gillar jag fixa med rummet
så det blivit såhär mysigt och så
gillar jag fotboll. Skolan är lugn
och trygg och vi har väldigt bra
sammanhållning och fina vänner här.
/ Hugo

Sjöarpsskolan arbetar mycket utåtriktat och eleverna får möjlighet att
göra många studiebesök under sin tid på skolan. Skolan arrangerar
även friluftsdagar och varje läsår åker eleverna på olika skolresor,
ibland även utomlands.
Under utbildningen får eleverna på de nationella programmen 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) utanför skolan. Skolan samarbetar
med bland andra Arbetsförmedlingen för att varje elev ska kunna se
fram emot ett arbete eller fortsatt utbildning efter skolans slut. För att
öka möjligheterna till anställning utvecklas eleverna i linje med egna
intressen och förmågor. Bland annat får alla elever möjlighet att ta
truckkörkort och datakörkort, något som tydligt kan påvisa spetskompetens i kontakten med tänkbara framtida arbetsgivare.
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Detta är programmen på Sjöarpsskolan, tre nationella program och
ett individuellt. Mer information om skolan och programmen finns på
vår hemsida;

www.ronneby.se/sjoarpsskolan

OM DU GILLAR VÅRD OCH OMSORG
Programmet för ”Hälsa, vård och omsorg”
är ett yrkesinriktat program.

Det här är utbildningen för dig som har
ett intresse av friskvård och hälsa och
som gillar att ta hand om barn eller
äldre människor.
Gemensamt handlar det om att möta
andra människor och att kunna samverka
på ett bra sätt.
I utbildningen får du utveckla din förmåga att prata och samverka med andra
människor. Kunskaper du har nytta av
hela livet.
På programmet arbetar du praktiskt och
teoretiskt med olika uppgifter. Exempelvis
får du lära dig hur man klär på barn,
byter blöjor och tar hand om dem när de
är sjuka.
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Du får teoretiskt veta mycket om äldres
livsvillkor och praktiskt får du bland annat
öva dig att bädda och duka till frukost.
Du får också kunskap om barns behov,
lek och utveckling. Vidare får du lära dig
om kroppens uppbyggnad, samt hur du tar
hand om dig själv och andra på ett så bra
sätt som möjligt.
Detta genom att vi har en duktig och
specialutbildad idrottslärare som ser till
att hälsa och välbefinnande uppmärksammas dagligen samt har en helhetssyn på
lärandet.
Undervisningen sker i små grupper och alla
får en individuell studieplan.
Vi arbetar mycket utåtriktat och du får
möjlighet att göra flera spännande studiebesök under din studietid.

Hälsa, vård och omsorg
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 1
100 p
Estetisk verksamhet
100 p
Historia 1
50 p
Idrott och hälsa 1
200 p
Matematik 1
100 p
Naturkunskap 1
50 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1
50 p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 200 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Hälsa 1
100 p
Hälsa 2
100 p
Människan
100 p
Service och bemötande 1
100 p
Vård och omsorg 1
200 p

– Jag kan inte vara inne så länge. Måste ut och göra grejer.
Jag trivs jättebra här på skolan och bor även på internatet
som också är toppen. Det allra bästa är alla vännerna!
/ Ebba

OM DU GILLAR SKOG, MARK OCH DJUR
På det yrkesinriktade programmet
”Skog, mark och djur” får du lära olika
saker du behöver för jobb inom skog
och natur.
Allt lärande sker genom att teori och praktik varvas. Klassrummet är ofta utomhus.
Vi gör ofta studiebesök på olika arbetsplatser som har anknytning till ämnet/
kursen för att du ska få se hur det fungerar
i verkligheten.
Det handlar rätt mycket om maskiner. Du
får också lära dig att hantera verktyg för
trä- och metallarbete. Säkerheten vid användning av maskinerna och verktygen är
väldigt viktigt och allt anpassas efter dina
egna förutsättningar.
Du får lära dig att köra och förstå hur
en traktor, gräsklippare och fyrhjuling är
uppbyggd. Vi använder oss också av dessa
maskiner när vi utför olika arbetsmoment
på skolan. Du får möjlighet att ta ett

terrängkörningskort för fyrhjuling.
Du får också lära dig köra och serva röjmotorsåg och motorsåg och möjlighet att ta
Motorsågskort A. Detta innebär att du kan
hantera ett motorsåg, t ex kapa ved, utföra
daglig service och fila kedjan.
Du får träna praktiskt på röj- och motorsåg
i olika projekt, både på och utanför skolan.
Vi har även en truck i vår undervisning som
du får lära dig manövrera och serva.
I kursen ”Odling och växtkunskap” får du
arbeta i växthus och lära dig om olika växters behov och hur de ska skötas, genom
att följa växten från frö till färdig blomma
eller frukt.
Du får också lära dig en del om trädgårdsanläggning, om plattsättning och att göra
gångar och uteplatser.

Skog, mark och djur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 1
100 p
Estetisk verksamhet
100 p
Historia 1
50 p
Idrott och hälsa 1
200 p
Matematik 1
100 p
Naturkunskap 1
50 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1
50 p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 200 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi — naturbruk
100 p
Naturbruk
200 p
Naturbruksteknik
100 p

I programmet får du även möjlighet att lära
dig en del om lantbruks- och sällskapsdjur.
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– Jag gillar allt estetiskt, både sång och dans!
Jag bor i Olofström och går upp kl 05
varje morgon men det är det värt. Detta är
den enda skola jag vill vara på. / Elin

OM DU GILLAR AFFÄR OCH SERVICE
Om du skulle vilja jobba i en affär eller
kanske i en kundmottagning där man
jobbar med service och möter olika
människor, kan vårt handelsprogram
vara rätt för dig. Det är ett yrkesinriktat
program.
På programmet får du arbeta praktiskt
och teoretiskt med olika uppgifter inom
det här området.
Stor vikt läggs på kunskaper inom kommunikation och kundservice så att du har
möjlighet att exempelvis arbeta i en butik.

Vi har även en truck
i vår undervisn
som du får lära diingg
manövrera och serva.
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Du får arbeta självständigt men också
tillsammans med andra. På olika sätt får
du träna dig att samarbeta och diskutera.
Att kunna förmedla sina tankar och åsikter
samt lyssna på andra är en viktig del i att
öka din sociala kompetens. Du får kunskaper i hur du förbättrar samspelet tillsammans med andra och hur du bemöter andra
på ett bra sätt. Målet när du slutar skolan
är att du ska veta vad du vill jobba med
och känna dig förberedd för det.
Praktiken är en viktig del av utbildningen
och eftersom vi har kontakt med olika
branscher, hjälper vi dig att söka en praktik
som passar dig och din inriktning. Därmed
ökar dina erfarenheter inom de yrken du
kanske får möjlighet att arbeta inom när du
tagit studenten.

Administration, handel
och varuhantering
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 1
100 p
Estetisk verksamhet
100 p
Historia 1
50 p
Idrott och hälsa 1
200 p
Matematik 1
100 p
Naturkunskap 1
50 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1
50 p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1 200 p
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Administration 1
100 p
Handel 1
100 p
Information och
kommunikation 1
100 p
Inköp och logistik 1
100 p
Service och bemötande 1
100 p

FÖR DEN SOM BEHÖVER ETT EGET PROGRAM
Det individuella programmet är till
för de elever som inte klarar programmålen på våra nationella program.
Här kombinerar vi både traditionell och
individuellt utformad undervisning helt
efter elevernas behov.
För elever på tidig utvecklingsnivå förbereder vi eleverna för ett gott vuxenliv inom
områdena arbete, boende och fritid. Vi ser
det också som viktigt att få eleverna att
fungera i vardagen. En stark struktur och
olika schemasystem är grundläggande för
att få en överblick över sin vardag i tid och
innehåll. Vi arbetar på olika sätt för att få
eleverna att kommunicera och använder
oss av både digitala hjälpmedel och hemmagjort material.
För de elever som har svårt för att träffa
många olika vuxna kan vi erbjuda att de

iendast behöver arbeta med två personal.
Vi har öppna gränser mellan programmen
på Sjöarpsskolan. Det innebär att om det
passar någon elev på individuella programmet att studera vissa delar med elever
från nationella programmen, så görs en
anpassad studieplan.
På samma sätt kan elever från de nationella programmen få delar av sin undervisning på individuellt program.
Våra elever gör vanligtvis praktik på någon
arbetsplats de senare årskurserna. Sista
året brukar vi göra praktik på den dagliga verksamhet där de sedan ska få sin
sysselsättning. Övergången till arbetslivet
brukar därmed gå smidigt.
Vid estetisk verksamhet samarbetar vi
med Ronneby Kulturskolan och använder
deras drama, musik- och bildpedagogerw
i vår undervisning. I idrott och hälsa har vi

utbildad idrottspedagog och även individanpassad motorikträning. Vi har både
manlig och kvinnlig beröringspedagog som
har möjlighet att ge Taktil beröring.

Individuella programmet
ÄMNESOMRÅDEN
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
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www.rabadang.se 66-274

Lära leva livet

VÄLKOMMEN TILL SJÖARPSSKOLAN
Sjöarpsvägen 13, 372 62 Bräkne-Hoby
www.ronneby.se/sjoarpsskolan

