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THORILDSPLANS 
GYMNASIUM 
– ett steg på vägen … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnasiestudier i anpassad miljö! 
 

 

 

Hos oss får du studera i en mindre undervis- 

ningsgrupp och i en lugn och strukturerad under- 

visningsmiljö. 

Vi har sex klasser och i varje klass går mellan 

sex och åtta elever med autismspektrumtillstånd 

eller närliggande funktionsnedsättningar. Varje 

elev har en handledare vars uppdrag bland an- 

nat är att ha en kontinuerlig kontakt med elev 

och vårdnadshavare samt följa och stötta elevens 

studier. Klasserna har varsitt hemklassrum där 

eleven har en egen arbetsplats med dator som ar- 

betsredskap. 

Eleven får en individuell studieplan som utfor- 

mas efter elevens förutsättningar och mål. Den 

individuella studieplanen uppdateras och utvär- 

deras kontinuerligt i samråd med elev och vård- 

nadshavare. 

Lärare och elever äter lunch tillsammans i sko- 

lans matsal varje dag. 

 

Vårt övergripande mål är att förbereda elever 

med autismspektrumtillstånd eller närliggande 

funktionsnedsättningar för framtida högskole- 

studier och ett kommande arbetsliv. Vi erbjuder 

studier inom naturvetenskapligt, samhällsveten- 

skapligt och teknikvetenskapligt program. 

I vårt arbetslag arbetar åtta ämneslärare med 

kompetens även inom specialpedagogik och neu- 

ropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar i nära 

samarbete med skolans elevhälsoteam, bestående 

av bland annat specialpedagog och skolsköter- 

ska. 

 

DU ARBETAR MED 

Förutom de ämnen och kurser du väljer att läsa 

hos oss får du social träning genom idrott, utflyk- 

ter, studiebesök och temastudier. Du får prova på 

olika arbetssätt, både enskilt och i grupp, sam- 

tidigt som du utvecklar en egen förmåga att ta 

ansvar, strukturera och planera för din studiesi- 

tuation. 
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Individuellt alternativ 
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tillstånd eller närliggande funk- 
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THORILDSPLANS 
GYMNASIUM 
– ett steg på vägen … 

Poängplan 
 

 
Kurser inom naturvetenskapligt, samhällsveten- 
skapligt och teknikvetenskapligt program. För 
vidare information, se Skolverkets hemsida. 

 
 
 
 
 
 
 

 

För andra året i rad är söktrycket högt på 

Thorildsplans gymnasium och det medför att 

vi åter igen ligger i topp bland Stockholms 

gymnasieskolor. Vi finns på Kungsholmen i 

Stockholms innerstad, alldeles intill tunnel- 

banestationen Thorildsplan. Skolan är stor 

och erbjuder många möjligheter till en gedi- 

gen utbildning, genom våra fem gymnasie- 

program med tio inriktningar samt tre intro- 

duktionsprogram. 

Vi har medarbetare som fortlöpande utveck- 

lar sin kompetens för att ge våra elever en 

utbildning med bredd, djup och spets. Ge- 

menskap, kunskap, kreativitet, kvalitet och 

trygghet genomsyrar utbildningen. 

Det dagliga arbetet ska stimulera eleverna 

till att ständigt vara aktiva, nyfikna och mo- 

tiverade. Undervisningen är varierad och da- 

torn är ett viktigt arbetsredskap. 

Våra elever erbjuds tillfällen till studiebe- 

sök, föreläsningar, arbete i projekt, semina- 

rier och studieresor. På Thorildsplans gym- 

nasium får alla elever dessutom disponera en 

egen laptop under sin studietid. 

Om det här låter spännande är du välkommen 

att söka till oss på Thorildsplan! 
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