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Till syv och lärare inom grundsärskola 

Hej! 

Mitt namn är Happy Törnblom och jag arbetar på Järfälla gymnasiesärskola som dramapedagog. Jag 

är även APL- samordnare, och ordnar att alla våra elever får praktisera och testa olika arbetsplatser 

under sin studiegång, utifrån elevens förutsättningar och behov. 

Vi erbjuder Er och föräldrar med elev att besöka Järfälla gymnasium och oss på gymnasiesärskolan. 

Låt mig prestera vår verksamhet: 

Järfälla gymnasiesärskola är en liten skola med cirka 20 elever som ligger i det natursköna Järfälla 

kommun och som har nära till natur och sjö, något vi ofta utnyttjar i vår undervisning. Skolan är 

belägen nära en busshållsplats och pendeltågsstationen Jakobsberg.  

Våra två gymnasiesärskoleprogram, Nationellt estetiskt program och individuella programet, har 

stort fokus på estetiska ämnen exempelvis drama, bild, musik, form och design, men vi jobbar också 

mycket med språk, läsning, matematik och tidsbegrepp. Alla våra elever deltar varje år i en 

föreställning och får agera inför en stor publik. 

Här sker inkludering i hög grad! Gymnasiesärskolan är en integrerad del i Järfälla gymnasium. Vi delar 

lokaler och vissa aktiviteter med övriga elever på gymnasiet, t.ex. bibliotek, matsal, café, samt 

friluftsdagar, trygghetsgrupp, temaarbeten etc. Eleverna driver också ett UF-företag gemensamt och 

säljer sina egentillverkade produkter på skolans jul- och vårmarknad. Andra områden där eleverna 

gör god progression är inom entreprenörskap, handel/trädgård samt miljö och hälsa. Jag och mina 

kollgegor arbetar tematiskt i alla ämnen, där teori och praktik varvas, så att eleverna kan få en helhet 

och sätta in kunskaperna i ett större sammanhang. Vi besöker ofta arbetsplatser, är ute i natur och 

miljö och besöker även olika kulturella instutitioner. Eleverna får också öva sig i att förbereda sig för 

vuxenlivet genom att träna sin ökade självständighet t.ex. i åka buss och tåg, hantera 

vardagsekonomi, förstå klockan och tidsuppfattning, kost och hälsa och övrig ADL-träning. För att 

stärka elevinflytandet har vi på gymnasiesärskolan ett eget elevråd där eleverna driver sina frågor. 

Vårt främsta mål är att varje elev ska bli så självständig som möjligt efter sina avslutade fyra år hos 

oss på gymnasiesärskolan. Vårt arbetssätt utgår från att varje elev är unik. I vårt programlag finns 

även fyra resurspedagoger som stöttar elevernas lärande under hela skoldagen. Eleverna erbjuds 

även läxhjälp två eftermiddagar i veckan.  

Väl mött till ett besök där vi kan berätta mer om vårt estetiska program och visa er runt i våra fina 

elevanpassade lokaler. Det finns även möjlighet för en att elev kan prova på en vecka under hösten 

eller vårterminen. Du når mig bäst via telefon eller e-post. Vi ses! 

Välkomna 

Happy Törnblom 

Kulturpedagog / Praktik- och APL-samordnare 

Järfälla gymnasium 

073-7401485 

hans-peter.tornblom@jarfalla.se 
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