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Vi arbetar med  
individen i fokus  
och med visionen 
att allt är möjligt – 
med rätt stöd och 
förutsättningar.



Min Skola är en liten, personlig gymnasiesärskola som 
erbjuder ett nationellt program för skog, mark och  
djur med inriktning häst och sällskapsdjur. Idag finns 
Min Skola på två platser i Stockholm, i Norsborg en bit 
utanför city och centralt på Östermalm. Utbildningen  
är fyra år lång och under denna period ingår minst  
22 veckors APL, arbetsplatsförlagd praktik.

Min Skola Norsborg har drivits sedan år 2000 och är fint belägen
i ett naturskönt område med skog och sjö runt knuten. Skolan har flera 
egna djur, bland annat får, getter, hästar och marsvin, som är en viktig 
del av undervisningen. Lokalerna är inrymda i ett gediget sekelskiftshus 
och skolan har 20 elevplatser. I undervisningen är läsplattor, bärbara 
datorer och smartboards viktiga hjälpmedel.

Min Skola Östermalm startades år 2009 och ligger centralt
med närhet till Djurgårdens vackra natur och djurliv. I våra ljusa lokaler 
finns det plats för 25 elever. Vi har flera hundar på skolan som är en 
del av undervisningen. De ökar trivseln, hjälper till att stärka elevernas 
självkänsla och utvecklar deras förmåga till samspel och empati. Prak-
tik sker vanligen på ett hunddagis eller ett stall i närheten.

Vårt mål är att ge våra elever en utbildning som på bästa sätt an-
passas efter deras individuella funktionsförmåga. Med professionella 
och positiva medarbetare arbetar vi med individen i fokus och med 
visionen att allt är möjligt – med rätt stöd och förutsättningar. 

Vi besöker kontinuerligt olika djurverksamheter såsom Skansen och 
Kolmårdens djurpark. Användandet och närheten till djur i pedagogiskt 
syfte har visat på många positiva vinster, till exempel emotionellt och 
motoriskt. 

Alla elever har mentorer som följer elevens pedagogiska och sociala ut-
veckling under gymnasietiden, och vi dokumenterar elevens kunskaps-
utveckling för att kunna fastställa ett rättvisande kursbetyg utifrån 
kursernas mål. 

Vi jobbar för att eleverna ska;
w  Trivas och känna sig trygga
w  Uppleva studiero
w  Ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten
w  Känna sig sedda
w  Träna sin emotionella och sociala kompetens
w  Visa varandra och medarbetarna respekt

w  Få en gedigen utbildning

Föräldrainflytande 
Vi har en aktiv relation till hemmet, oavsett elevens ålder. Kontakten 
sker via månadsbrev, möten, telefonsamtal och e-post. Som förälder 
välkomnas du till att ta del av det dagliga arbetet i skolan. Våra dörrar 
hålls alltid öppna!

Ansökan till Min Skola
Elever som idag går på en grundsärskola är varmt välkomna till oss för  
att göra praktik under en vecka. Eleverna får då chans att ta del av flera 
av skolans aktiviteter och känna efter om detta kan passa dem. 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Eva Jansson, rektor 




