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Östra – en personlig  skola

Gymnasiesärskolan
Nationellt program  
Estetiska verksamheter



Nationellt program 
Estetiska verksamheter
med digital kompetens

I Östra gymnasiets trygga miljö skapas möjligheter till utveckling 
och lärande. Estetiska verksamheter är ett nationellt program 
på fyra år. Förutom programmets gemensamma ämnen läser du 
fördjupningskurser. De kurser som vi erbjuder på Östra gymnasiet 
är bland annat animation, bild, digitalt skapande, foto samt form 
och design. Denna utbildning kan förbereda för arbete inom 
estetiska områden eller handel och försäljning.

Välkomnande miljö
På Östra vill man gärna vara. Det 
märks tydligt genom att eleverna är 
rädda om och tar hand om den fysiska 
skolmiljön. Det märks också på den 
så kallade ”Östra-andan” där alla 
individer blir respekterade och har 
rätt att få ta plats, oavsett elevernas 
förutsättningar. 

Arbetsmiljö
Som elev på estetiska verksamheter 
kommer du också att ha en egen 
arbetsplats och en egen dator. Detta 
tror vi är viktigt för lärandet och för 
förberedelserna inför arbetslivet. 
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Integrerad gymnasiesärskola
På Östra gymnasiet blandas elever från 
olika verksamheter i fina och fräscha 
lokaler. Gymnasiesärskolan har även 
tillgång till en egen avdelning i skolans 
huvudbyggnad. 
Under läsåret har vi aktiviteter och 
traditioner gemensamt med ungdoms-
gymnasiet. Några av de gemensamma 
aktiviteterna är till exemplel danstäv-
ling, idrotts- och friluftsaktiviteter och 
andra evenemang. 

Undervisning
Vi arbetar mycket i ämnesövergripan-
de projekt där digital text och bildbe-
arbetning är i fokus och där eleverna 
får utveckla sin förmåga att uttrycka 
sig i tal och skrift. 

I projekten arbetar vi med proces-
ser från idé till färdig produkt. Elev-
erna får också öva på att ställa frågor, 
sammanställa och kritiskt granska 
information. 

Vi betonar vikten av läsförståelse 
och har schemalagt läsning varje dag. 
Samtidigt är det viktigt att undervis-
ningen är varierad. Dessutom använ-
der vi en egen blogg regelbundet för att 
reflektera och dokumentera. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Förutom vår lärarledda undervisning 
ingår även APL (arbetsplatsförlagt lä-
rande). Man har APL under 22 veckor 
och det ligger i schemat under år 3 och 
år 4 i utbildningen. Skolan hjälper till 
att välja ut lämpliga arbetsplatser som 
passar varje elev. 

APL är ett viktigt steg mot arbetslivet 
och kan även skapa viktiga kontakter 
inför framtiden efter gymnasiet. 

Hur kommer man till skolan?
Det är lätt att ta sig till Östra gym-
nasiet med både pendeltåg och buss. 
Pendeltågen stannar vid Skogås sta-
tion och därifrån är det tre minuters 
promenad till skolan. 

Buss 742 och 830 går till hållplats 
Fäbodvägen. Buss 828 eller 831 stan-
nar vid hållplats Edboskolan. Båda 
busshållplatserna ligger 2-3 minuters 
promenad från skolan. 

Östra gymnasiet har flera entréer, 
en bra parkering som också lämpar sig 
mycket bra för skolskjuts. 
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Östra Gymnasiet
ostragy.exp@huddinge.se
www.ostragymnasiet.se 

Adress
Kvartettvägen 2–6, 
142 63 Trångsund
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Gymnasiesärskolegemensamma ämnen   900 p 
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  (alt. Svenska som andraspråk 1)   200 p

Individuellt val   200 p
Gymnasiesärskolearbete   100 p

Programgemensamma ämnen   500 p
Estetisk kommunikation 1-2  200 p
Konst och kultur   100 p
Medieproduktion   100 p
Svenska 2  (alt. Svenska som andraspråk 2)  100 p

Kontakta oss för ett besök eller ställa en fråga!
070 975 06 57 eller camilla.olin@huddinge.se

Programfördjupning  800 p
Digital kompetens  100 p
Bild 1  100 p
Bild 2 100 p
Digitalt skapande  100 p
Fotografisk bild 1  100 p
Information och kommunikation 1  100 p
Samhällskunskap – arbetslivets villkor 100 p
Service och bemötande 1 100 p

Estetiska verksamheter med digital kompetens  - 4 år och 2500 p


