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Gymnasieenheten i Burlövs kommun

Välkommen till Gymnasieenheten!
I Folkhögskolan Hvilans anrika lokaler i Åkarp hittar
du även Gymnasieenheten, som erbjuder två av
gymnasieskolans introduktionsprogram. Här hyr
vi in oss i två av husen, omgivna av en vacker och
rofylld parkmiljö. Till oss kommer elever som av
olika anledningar behöver läsa in behörighet till
ett nationellt gymnasieprogram eller ett annat
introduktionsprogram. Vi har även elever som
hellre gör praktik än går i skolan och elever som
läser en del grundskoleämnen samtidigt som
de också påbörjar vissa gymnasiekurser. På
Gymnasieenheten är möjligheterna många – det
är du som bestämmer vad som är bäst för dig!
De flesta av våra elever är mellan 16-20 år.
Du får lov att börja hos oss till och med höst
terminen det år som du fyller 19 år. Hur lång tid
du stannar på skolan beror på dina behov och

önskemål. Vissa når sitt mål inom ett år medan
andra har mål som tar två, tre eller fyra läsår att
uppnå. När du börjar hos oss får du en individuell
studieplan som anpassas till din studiesituation.
Denna kan självklart ändras efter hand om dina
behov ändras.
På Gymnasieenheten arbetar ett härligt gäng
erfarna och engagerade lärare som är vana
vid att undervisa elever som kanske inte alltid
har haft det så lätt i skolan och elever som är
nya i Sverige. Utöver lärarna finns det även ett
elevhälsoteam som du har tillgång till dagligen.
Elevhälsoteamet består av specialpedagog,
kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och mentor. Skolläkare och psykolog
finns tillgängliga vid behov. Resurspedagoger,
skolsekreterare, rektor och biträdande rektor
finns naturligtvis också på plats på skolan.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram
som du tillsammans med skolan kan utforma
enligt dina önskemål. Hit kommer elever med olika
förutsättningar och därför ser också utbildningen
olika ut för olika individer. Vissa läser ett eller flera
grundskoleämnen i en klass med ca 15-20 elever,
andra läser i mindre grupper och några har enskild
undervisning. Om du har svårt för att komma till
skolan har du möjlighet att göra delar av utbildningen på distans eller i en lokal utanför skolan. Du kan
även välja att göra praktik på en arbetsplats istället
för att gå i skolan eller att kombinera studier på
skolan med praktik.
Vi erbjuder grundskoleämnena Bild, Biologi,
Engelska, Fysik, Geografi, Hemkunskap, Historia,
Idrott och hälsa, Kemi, Matematik, Modersmål,
Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska,
Svenska som andra språk och Teknik.

Om du bara saknar betyg i något enstaka grundskoleämne har du möjlighet att påbörja vissa
gymnasiekurser hos oss samtidigt som du läser
de grundskoleämnen som du saknar för nationell
behörighet.

Språkintroduktion
Om du är mellan 16-19 år och nyanländ i Sverige
läser du Språkintroduktion. Här lär du dig svenska
samtidigt som du även läser andra grundskole
ämnen. Att lära sig ett språk kan gå fort för
vissa elever och ta lite längre tid för andra – på
Gymnasieenheten anpassar vi utbildningen
utifrån din utbildningsbakgrund i en studietakt
som du känner passar för dig och dina mål. Du
har möjlighet att regelbundet få studiehandledning på ditt modersmål och flera i vår personal
pratar andra språk utöver svenska och engelska.
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Vad är det bästa med Gymnasieenheten?
”Det känns som att vi är en liten familj, alla
känner alla och vi träffas varje dag. Lärarna
hjälper eleverna på alla sätt – de förklarar
på olika sätt, repeterar många gånger, man
kan få enskild hjälp om man har missat
något. Det är lätt att plugga i den här
skolan! I början ville jag inte alls plugga.
Jag gav upp och tyckte att det var svårt och
omöjligt men alla i personalen försökte
hjälpa mig på olika sätt. Jag upptäckte att
det som jag tänkte var fel och nu på det
tredje året har jag ändrat väg och börjat
plugga och det var lärarna som fick in
mig på den rätta stigen. Det bästa med
skolan är kärleken som finns mellan
alla som går på skolan, alla gillar varandra. Det är bra stämning och alla
försöker bete sig som vuxna, inte
som barn. Det är inte den perfekta
skolan men den bästa!”
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