
Hos oss får du undervisning med kvalitet och 
studiero för att lyckas med dina studier. Du får 
vara med och påverka samtidigt som du får ta 
ett stort ansvar för ditt lärande. Förutom att 
lära och utvecklas vill vi att du ska växa som 
människa hos oss.

”Våra styrkor är att vi är kunniga och 
engagerade, skapar trivsel och goda relationer.”
 
Fridegårdsgymnasiet ligger i Bålsta i 
Håbo kommun nära pendeltåg och   
centrum. Hos oss kan du läsa:  

• Barn- och fritidsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
• AST-programmen
• Introduktionsprogrammen
• Gymnasiesärskolan

Är du nyfiken och vill veta mer?  
Kontakta oss gärna! 

Telefon till gymnasiesärskolan: 0171-527 70 

E-post: fridegardsgymnasiet@edu.habo.se
Webb: fridegårdsgymnasiet.se
 
Adress:
Fridegårdsgymnasiet
Centrumgränd 5 
746 80 Bålsta

Om skolan Kontakta oss
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Vi bryr oss om framtiden

Gymnasiesärskolan

Så här ansöker du 
Du ansöker till gymnasiesärskolan på 
gymnasieantagningens webbplats.

I samband med ansökan skickar du in 
bilagor, som utredningar eller bedömningar, 
tillsammans med ansökan. 
 
Hemkommunen fattar beslut om du tillhör 
målgruppen. Beslutet baseras på utred-
ningar som ska säkerställa att ingen elev 
som inte tillhör målgruppen tas emot. 

Om du ansöker till gymnasiesärskolan 
under pågående läsår ska din ansökan och 
underlag skickas till: 
 
Fridegårdsgymnasiet 
Gymnasiesärskolan 
746 80 Bålsta 
 

Individuella programmen
Du som inte kan eller vill läsa ett nationellt 
program kan välja att läsa på de individuella 
programmen. Innehållet på de individuella 
programmen utformas utifrån varje individs 
förutsättningar och du läser alla ämnesområ-
den. Det här är de ämnesområden som ingår i 
utbildningen:

• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap 
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle
• Språk och kommunikation 

  

På gymnasiesärskolan läser du ett nationellt 
program eller på de indiviuella programmen. 

Nationella program
På Fridegårdsgymnasiet har vi två nationella 
program. På samtliga program läser du gym-
nasiesärskolegemensamma ämnen, program-
gemensamma ämnen, programfördjupningar 
och individuellt val. Du får också göra ett 
gymnasiesärskolearbete som ska visa att 
du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ett 
yrkesområde. Våra program är:  

• Programmet för fordonsvård och  
godshantering (FGFOR) 

• Programmet för administration, 
handel och varuhantering (AHADM) 

Om programmet du vill gå inte finns i Håbo 
kommun kan du prata med din studie- och 
yrkesvägledare om hur du söker program 
utanför kommunen.


