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Kontakta oss

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.

Är du nyfiken och vill veta mer? Har du
frågor? Eller vill du komma på besök till
skolan? Kontakta oss!

”Våra styrkor är att vi är kunniga och
engagerade, skapar trivsel, trygghet och
goda relationer.”

E-post: ast@edu.habo.se
Webb: fridegårdsgymnasiet.se/ast

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

AST_poängplan_2111
AST_poängpl

Telefon till AST-programutvecklare:
070-237 92 15 och 070-248 68 83.

Adress:
Fridegårdsgymnasiet
Centrumgränd 5
fridegårdsgymnasiet
fridegardsgymnasiet

ST

Om skolan

AST-programmen
Valet för dig som har en neuropsykiatrisk
diagnos inom autismspektrat
En grundförutsättning för att du ska kunna
skrivas in på AST-programmen är att den
samlade utredningen visat att du har en
neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat som kan styrkas med diagnosunderlag eller ett intyg från behandlande
läkare eller psykolog.
Vilka program finns?
Det finns två AST-program på Fridegårdsgymnasiet. De är högskoleförberedande
program, vilket betyder att du måste vara
godkänd i minst tolv ämnen från grundskolan för att vara behörig till programmen.
De program och inriktningar vi erbjuder är:
•

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning beteendevetenskap

•

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning naturvetenskap och samhälle

Vi bryr oss om framtiden

Det här erbjuder vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lärare som anpassar undervisningen
efter dina behov.
Tillgång till speciallärare.
Undervisning i små grupper.
Ljusa, lugna och avskilda lokaler.
Skollunch i mindre matsal med möjlighet
till anpassningar.
Hemklassrum.
En egen arbetsplats med tillgång till egen
dator.
Nära samarbete mellan lärare och
vårdnadshavare.
Regelbundna mentorssamtal och
uppföljning gällande dina studier.
En lättare frukost varje dag.
Sammanhängade skoldagar och regelbundna tider.
Samarbete med LSS-boendet Kämpe AB
i Bålsta.

Så här ansöker du till ASTprogrammen
För att ansöka till läsårsstart i augusti:
1. Ansök via Gymnasieantagningens
hemsida i Storstockholm.
2. Komplettera din ansökan.
Brev skickas hem med information om hur.
Vill du söka till AST under pågående
läsår?
Då är du välkommen att kontakta en
programutvecklare genom att sända ett
mail till: ast@edu.habo.se

Exempel på hur ett klassrum på AST
ser ut.

