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CHANSEN ATT
LYCKAS

Det är inte alla gymnasium som gör det
vi gör. Här på Snitz är vi specialiserade på
individuellt anpassad undervisning. Det
betyder att du som elev med ett uttalat
behov av stöd kan studera helt efter ditt
eget huvud. Det kan vara bra att veta om
du har adhd, asperger eller bär på annan
neuropsykiatrisk diagnos. Vi vill att du
ska växa och bli en trygg individ som
utvecklar din förmåga till ansvarstagande,
samarbete och självständighet.

HUR
GÅR
DET TILL?

Genom att vi skapar ett nära samspel
med elever och föräldrar efter elevens
särskilda behov kan vi utveckla de
förmågor och begåvningar som eleven
har. Vår metod innefattar en individuell
plan, anpassad pedagogik, social träning
och sist men inte minst, en miljö som
passar eleverna. Tydliga rutiner, tydlig
organisation, lugn och ro samt tydliga
mål med systematisk uppföljning. På så
sätt får alla chansen att lyckas.

MER OM SNITZ HITTAR DU PÅ SNITZ.SE

VÅRA PROGRAM

ESTETISKA PROGRAMMET
Utbildningen ger dig möjlighet att
utveckla och kommunicera tankar
och idéer med estetiska och mediala
uttrycksmedel.

INRIKTNINGAR

ESTETISKA
PROGRAMMET

• MUSIK
• BILD & FORM
• ESTETIK OCH MEDIA
Efter examen får du behörighet till
högskola och universitet.

EL- & ENERGIPROGRAMMET

EL- & ENERGIPROGRAMMET
Detta program är ett yrkesprogram som
ger dig allt du behöver för att kunna
arbeta med dator och kommunikationssystem.

INRIKTNING

EL- & ENERGI
PROGRAMMET

• DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Inriktningen kan leda till yrken som
till exempel: nätverkstekniker, teknisk
säljare, supporttekniker och servicetekniker

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Det är ett brett program som förbereder
dig för högskole- och universitetsstudier.

INRIKTNING
• SAMHÄLLSVETENSKAP

SAMHÄLLS
VETENSKAPS
PROGRAMMET

Efter examen kan du läsa vidare inom
en mängd olika utbildningar för att
bli t ex: jurist, psykolog, journalist,
arkeolog och socionom.

INTRODUKTIONSPROGRAM

INTRODUKTIONS
PROGRAM

INTRODUKTIONSPROGRAM
Saknar du en eller ett par kurser kan du
söka till vår preparandutbildning. Detta
är en möjlighet för dig som inte har full
behörighet till gymnasiet.

ANSÖKAN | KONTAKT

ANSÖKAN
Det är viktigt att du hamnar rätt. Vi på Snitz
vill veta mer om dig och vara säkra på att Snitz
är rätt. Därför har vi en ansökningsprocess som
kombinerar gymnasieantagningen (här får du
uppgifter från din studievägledare) med en
ansökan som du finner på våra hemsidor. Efter
att båda dessa ansökningar kommit så kommer
vi bjuda in dig till en intervju.

KONTAKT
Vill du veta mer om oss och hur vår skola fungerar?
Kanske komma på ett besök och se våra lokaler
och träffa våra lärare? Välkommen att söka mer
information på vår hemsida www.snitz.se eller
kontakta oss direkt enligt nedan.
MARIA ASPENBOM
Studie- och yrkesvägledare
08-410 410 30
maria.aspenbom@snitz.se
MAGDALENA RANHEM
Tf rektor		
08-410 410 07
magdalena.ranhem@snitz.se
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