
INFORMATION OM VÅR ANPASSADE GYMNASIESKOLA 



SJÖARPSSKOLAN  
- EN SKOLA MED LUGN OCH  
TRYGGHET SOM LÄR FÖR LIVET
Sjöarpsskolan är en lugn, trygg och helt unik anpassad gymnasieskola  
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 boenden på skolans internat. 

Det natursköna läget bjuder in till många aktiviteter utomhus  
och alla verksamheter präglas av hälsa och friskvårdstänkande. 

Sjöarpsskolan ligger vid Bräkne-Hoby i Ronneby kommun.

Sjöarp är livet – det f nns mycket at
t göra

.” / D
ania



6

VÅRA PROGRAM PÅ SJÖARPSSKOLAN:

Hälsa, vård och omsorg 
OM DU GILLAR VÅRD OCH OMSORG
Har du ett intresse av friskvård och hälsa och
gillar att ta hand om barn eller äldre?
Då kan detta vara något för dig! 

Skog, mark och djur 
OM DU GILLAR SKOG, MARK OCH DJUR
Tycker du om att vara ute? Vill du lära dig om växter,
naturbruk, djur och att hantera maskiner, handredskap  
och olika verktyg? Då kan detta program passa dig!

Administration, handel och varuhantering 
OM DU GILLAR AFFÄR OCH SERVICE
Vill du arbeta i en affär eller kanske i en kundmottagning?
Vill du jobba med service och möta olika människor
och få nya erfarenheter? Då är valet lätt för dig!

”Kreativ skola med väldigt bra mat och 
vacke

r miljö.”
 / A

lani

Individuella programmet 
FÖR ELEVER SOM BEHÖVER ETT  
INDIVIDANPASSAT PROGRAM
Individuella programmet erbjuder vi till de elever som behöver
större individanpassningar. Vi arbetar ständigt med tecken som
stöd, bild/objektsstöd i olika former, tydlig struktur och olika
schemasystem för att varje elev ska få möjlighet att få en
överblick över sin vardag i tid och innehåll.

INDIVIDUELLA STUDIEPLANER
All undervisning sker i små grupper där alla elever får  
en individuell studieplan och där undervisningen har  
en specialpedagogisk inriktning. 

Utbildning och internatboendet på skolan bygger på stor  
anpassning till varje elevs särskilda behov och förmåga.  

HÄLSA OCH SKAPANDE
På Sjöarpsskolan rör vi på oss och är ute mycket i naturen.  
Fysisk och mental hälsa genomsyrar hela skolans verksamhet  
och vi ser trygghet, trivsel och hälsa som en grundförutsättning  
för att utvecklas och må bra. 

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.

FYRA PROGRAM 
Skolan har tre nationella program och ett individuellt  
program. Totalt går ca 40 elever på skolan och ungefär lika  
många jobbar på skolan som personal.

Läs mer här:

Läs mer här:

Läs mer här:

Läs mer här:



”LÄRA-LEVA-LIVET”
SJÄLVSTÄNDIGHET OCH SPETSKOMPETENS  
Sjöarpsskolan arrangerar varje läsår flera friluftsdagar med olika  
teman för våra elever. I maj genomförs dessutom Öppet hus på  
Sjöarpsskolan, i samarbete med Bräknetrampen, vilken är en väldigt 
populär och lärorik dag för våra elever.

Sjöarpsskolan arbetar mycket utåtriktat och eleverna får göra många 
lärorika studiebesök inom olika ämnesområden under sin gymnasietid. 
Under gymnasietiden får eleverna även arbeta med olika teman där 
flera ämnen samverkar i en helhet och vi åker på olika skolresor, ibland 
även utomlands. 

Under utbildningen får eleverna på de nationella programmen minst  
22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför skolan. Skolan  
samarbetar med flera olika APL-platser samt med Arbetsförmedlingen. 
Vår strävan är att varje elev ska kunna se fram emot ett arbete eller 
annan lämplig sysselsättning efter skolans slut.

Våra elever som går på det individuella programmet gör vanligtvis 
praktik på någon arbetsplats under de sista läsåren, övergången till 
arbetslivet brukar därmed gå smidigt.

För att öka möjligheterna till anställning utvecklas eleverna utifrån  
deras egna intressen och förmågor. Bland annat kan elever möjlighet att 
ta truckkörkort. Eleverna på programmet för Skog, Mark och Djur  
får dessutom lära sig att köra traktor, fyrhjuling, röj- och motorsåg och  
gräsklippare vilket är något som tydligt kan ge spetskompetens i  
kontakten med tänkbara framtida arbetsgivare. 

Vilka valmöjligheter det finns efter tiden på Sjöarpsskolan beror på vad 
man vill och kan göra. Vill man fortsätta gå i skolan kan man söka till 

folkhögskola eller till den kommunala vuxenutbildningen. Vill man börja 
arbeta så kan man ta hjälp av Arbetsförmedling eller söka arbete via 
Daglig verksamhet. Kanske är det dags för ett eget boende och då kan 
LSS-handläggare vara behjälpliga med det.   

Vi på Sjöarpsskolan hjälper eleven under deras sista år på skolan  
med de olika vägvalen som finns efter studenten. 

Läs mer här:

 TRYGGT INTERNAT
På Sjöarpsskolan har vi 13 internatrum vilka man finner i skolans  
huvudbyggnad som även rymmer restaurang Glada magen, aula,  
undervisningslokaler, tv-rum, tvättstuga, gym och internatets Lounge.  

Internatrummen är grundutrustade med dusch, toalett, säng, skrivbord, 
stol samt byrå. Eleverna har sedan möjlighet att utrusta rummen efter 
personlig stil. Skolan är bemannad dygnet runt under skoldagar med 
både vaken och sovande personal nattetid.

Under kvällarna har vi schemalagda aktiviteter såsom bad, massage, 
fotboll och gymträning. Vi har även promenadavstånd till en sjö och en 
fotbollsplan med en intilliggande knuttimrad stuga för gemensamma 
stunder. Fyrhjulskörning i närområdet, snickeri, paddling, bastubad, 
discokvällar, bowling, bakning och sömnad är också aktiviteter som vi 
gör på internatet.

Varje elev har en boendementor som vägleder i boendeträning  
exempelvis genom tvätt, städ och matlagning. Vi strävar efter att  
möta eleven där de befinner sig i livet. När vi lärt känna varandra  
sätter vi upp gemensamma mål för en innehållsrik och god livsföring.



VÄLKOMMEN TILL SJÖARPSSKOLAN
Sjöarpsvägen 13, 372 62 Bräkne-Hoby

www.ronneby.se/sjoarpsskolan

Kontakt rektor Monica Boje: 
monica.boje@edu.ronneby.se, 0733-17 03 12

LÄRA FÖR LIVET 
På Sjöarpsskolan vill vi att våra elever ska bli  
så självständiga som möjligt.

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  
vårdnadshavarna ska präglas av;

•  En delaktighet i vårt gemensamma 
 arbete för ungdomen

•  Känna att vi lyssnar och 
 respekterar varandras 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



VÄLKOMMEN TILL SJÖARPSSKOLAN
Sjöarpsvägen 13, 372 62 Bräkne-Hoby

www.ronneby.se/sjoarpsskolan

Kontakt rektor Monica Boje: 
monica.boje@edu.ronneby.se, 0733-17 03 12

Lära leva livet
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”A
lla är kompisar, alla kan umgås med alla.” / Eddie

Instagram: 
sjoarpsskolan


