
 

 

 
Stödverksamheten Aspen 
 
Vad är Aspen?  
Aspen är Thomasgymnasiets stödverksamhet för elever med 
funktionsvariationer.   
 
På Aspen ger vi elever möjligheter att utifrån sina egna villkor och behov få 
möjligheten att läsa något av de program som Thomasgymnasiet erbjuder. 
Elever som läser med stöd av Aspen kan välja att antingen läsa ett av de 
nationella programmen på skolan eller att skapa ett individuellt upplägg med 
fokus antingen på vidare studier i annan pedagogisk verksamhet eller på 
yrkespraktik och kompetens, som i framtiden kan leda till arbete.  
 
Oavsett på vilket sätt eleven studerar, kommer hen ha tillgång till en egen 
arbetsplats i Aspens lokaler. Detta gör att alla elever, under hela sin studietid 
på Thomasgymnasiet, har en fast punkt att söka sig till. På Aspen får eleverna 
läxstöd, undervisning i mindre grupp eller bara möjligheten till lugn och ro.  
 
På Aspen arbetar våra elever efter en egen studieplan, som anpassas efter den 
enskilda elevens förutsättningar, intressen och behov. Vi strävar efter ett bra 
samarbete med elev och vårdnadshavare och elevens framgångar och 
motgångar följer vi upp tillsammans.  
       

Vilka är Aspens målsättningar?    
Aspens mål är att ge varje elev förutsättningarna och kompetensen att gå vidare 
med studier och/eller ett fungerande yrkesliv. För att eleverna ska kunna nå 
dessa mål erbjuder vi:  
 
-‐ ett upplägg med förlängda gymnasiestudier  
-‐ möjligheten att läsa ett förberedande introduktionsår där eleverna läser 

gymnasiegemensamma ämnen i liten grupp i anpassade lokaler på Aspen  



-‐ möjligheten att, efter genomförd uppnådd behörighet, fortsätta med 
studier på något nationellt program på Thomasgymnasiet.    

-‐ möjligheten att läsa ämnen med stöd av handledare på det nationella 
programmet. 

 
Om en elev har svårigheter att klara av sina studier på ett nationellt program, 
arbetar skolan aktivt med hjälp av studie- och yrkesvägledare för att finna 
alternativa lösningar, som kan leda eleven vidare till andra studier eller till en 
väg in i arbete, till exempel genom praktik.   
 
Under studietiden ges eleverna möjligheten att utveckla sina färdigheter i 
socialt samspel och i att lära sig strategier för att bättre hantera sina 
funktionsnedsättningar.   
     
Verksamheten arbetar aktivt för att utveckla ett fungerande samarbete mellan 
vårdnadshavare och myndigheter (t.ex. Arbetsförmedling och LSS). Detta för 
att eleverna även ska vara rustade för ett liv efter skolans slut.        

 
Hur arbetar vi på Aspen? 
 Introduktionsprogram  

• Sammanhållen skoldag för att eleverna ska klara av steget upp på 
gymnasiet  

• Egen arbetsplats på Aspen 
• Gemensamma aktiviteter  
• Lunch på fasta tider och eleverna har alltid möjlighet att äta tillsammans 

med lärare och pedagoger i skolans matsal vid reserverade bord  
• Studier utifrån elevens behov och studieplan  
• Social färdighetsträning  
• Programpraktik/besök på skolans nationella program för att se vilket som 

skulle passa eleven  
• Övning i ett mindre sammanhang i att arbeta både enskilt och i grupp  
• Övning i att ta ansvar för att planera och genomföra sina studier mer 

självständigt  
• Genom mindre elevgrupper, begränsat antal lärare samt studier i ett 

hemklassrum, ger vi förutsättningarna för gemenskap och trygghet 
• Tillgång till handledare som hjälper och stödjer eleverna både under 

studierna på introduktionsprogrammet och när eleverna studerar på 
nationella program  

• Tydlig struktur med dagar som följer ett givet schema som är 
förutsägbart för eleverna  



• Flexibla lösningar som utgår från elevernas individuella behov  
• Pedagogiska hjälpmedel så som digitala hjälpmedel i elevernas individuella 

dator   
• Tillgång till specialpedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning 
• Hög lärartäthet 
• Täta kontakter med vårdnadshavare genom telefonsamtal, e-post och 

personliga möten     
 
     Nationellt program 

• Egen arbetsplats på Aspen  
• Stöd och handledning av Aspens handledare under skoldagen både mellan 

och på lektioner  
• Läx- och provförberedelser på skolan med stöd av pedagoger och 

handledare på Aspen  
• Individuellt studieupplägg, anpassat till varje elevs individuella behov  

 
 


