
Det här är vi!
Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg arbetar ständigt vidare med att skapa 

förutsättningar för elever med rörelsehinder att kunna studera på gymnasiet. Vi har 

under 30 år arbetat för att ta fram ett koncept som erbjuder gymnasiestudier i  

kombination med elevassistans och habiliteringsinsatser på skolschemat.

Se vår f i lm här !

https://youtu.be/pgyBfjoqHTw


Vad säger lagen om dina rättigheter som rörelsehindrad 
när det kommer till gymnasiestudier?
I  enl ighet med 15 kap 35 § skollagen - Rätten ti l l 

rh-anpassad utbi ldning har al la ungdomar med  

omfattande rörelsehinder rätt t i l l rh-anpassad  

studiegång. Vi på Riksgymnasiet arbetar för att du 

som rörelsehindrad skall få t i l lgång ti l l detta!

Vilka anpassningar kan jag få på er skola?
Hos oss får du ti l lgång ti l l elevassistans under hela 

dagen, habil iteringsinsatser inlagda på skolschemat 

samt boende på vårt elevhem med ful l assistans 

om du bor långt bort. Vi arbetar utifrån konceptet 

tydl iggörande pedagogik på lektionerna och du får 

specialpedagogiskt stöd under al la dina år hos oss. 

Vi anpassar våra lektioner utifrån dina behov - al lt 

i från teoretiska ämnen ti l l special-

anpassad idrott. 

Vad erbjuder vi dig i studieväg?
Du som söker ti l l oss kan läsa på valfr itt  

gymnasieprogram och den kommunala skola i  

staden du önskar, med våra insatser i form av elev- 

assistans, habilitering, elevhem och specialpedagogiskt 

stöd. Du har också möjl igheten att väl ja att studera i  

l iten grupp på Riksgymnasiet el ler om du så önskar 

kombinera - al ltså läsa integrerat i stor klass och 

läsa vissa kurser i l i ten grupp.

      Läsa integrerat via Riksgymnasiet Göteborg?

Jag är inte färdig med grundskolan - vad händer då?
För oss är detta inget problem eftersom vi erbjuder 

individuellt alternativ. Det innebär att du kan läsa 

upp delar av el ler hela grundskolan hos oss om du 

missat detta under högstadiet. Oftast kombinerar 

vi dina studier så att du läser grundskolekurser 

och gymnasiekurser samtidigt.

Vad hjälper elevassistenten till med?
När du läser hos oss bl ir du ti l ldelad en grupp  

elevassistenter som följer dig under dina år 

på Riksgymnasiet. Elevassistenterna är med dig  

under hela dagen och hjälper dig på lektionen med 

allt från framplockning av material t i l l  läshjälp,  

anteckningshjälp, struktur-hjälp, syntolkning, 

tolkning vid AKK, pushning, igångsättning mm. De 

finns även ti l lgängliga utanför lektionstid för att  

assistera dig i såväl matsituationen som vid  

hygienbehov.

https://www.youtube.com/watch?v=9D5MwACTMaI 


”Riksgymnasiet har fått
mig att våga mer.”



Vilka habiliteringsinsatser får jag tillgång till och när får 
jag detta?
Hos oss får du ti l lgång ti l l fysioterapeut,  

arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator och 

dietist. Du väljer vi lka insatser du är i behov av 

och vi l l ha. Vi lägger in dina habil iteringsinsatser 

i schemat och du träffar de olika professionerna 

under skoldagen.

Hur fungerar det på elevhemmen, får jag assistans där 
med? Och vem har rätt till elevhem?
Våra elevhem ligger på gångavstånd ti l l skolan 

och har personal som arbetar dygnet runt för att  

assistera dig när du inte är i skolan. Elevhemmen 

har öppet både veckor och helger och stänger 

bara över jul lov och sommarlov.

Om du har längre resvägar ti l l skolan el ler om  

resande fysiskt tröttar ut dig el ler påverkar dig 

mycket har du rätt att söka ti l l vårt elevhem.  

Ansökan gör du via specialpedagogiska  

skolmyndighetens webbplats (se länkar längst ner).  

Vem betalar för den här utbildningen?
Kostnaderna för Rh-anpassad utbi ldning skola,  

habil itering och elevhem är fördelade mellan stat, 

kommun och region.

Hur gör jag med övriga kostnader för boendet och resor?
Om du studerar vid ett r iksgymnasium för  

rörelsehindrade kan du ansöka om Rg-bidrag från 

CSN. Bidraget är t i l l för dig som behöver bo på  

studieorten och ska täcka kostnader för boende 

och hemresor.

Hur ansöker jag till er skola?
Ansökan ti l l vår skola går via Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM). På deras hemsida kan du 

se vi lka blanketter som måste fyl las i och skickas 

ti l l dem (se länken nedan).

Du kan ansöka ti l l oss under hela året men för att 

få en plats ti l l terminsstarten i augusti behöver du 

ansöka senast 15 januari samma år.

Vem är det då som beslutar om jag blir antagen eller 
inte?
Nämnden för mottagande i specialskolan och för 

Rh-anpassad utbi ldning bedömer och beslutar om 

du uppfyl ler antagningskriterierna. Nämnden är ett 

särski lt beslutsorgan inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Nämnden avgör även om du ska 

ti l ldelas en plats på elevboende. 



”Det finns ingen skola
jag hellre hade gått på.”



Vilka antagningskriterier måste jag uppfylla?
För att läsa på Riksgymnasiet för rörelsehindrade 

krävs det att du:

- har ett omfattande rörelsehinder

- har behov av habil itering och i vissa fal l plats på 

skolans boende

- behöver ti l lgång ti l l Rh-anpassad utbi ldning

- har slutfört sista årskursen i grundskolan el ler 

motsvarande

- kan påbörja utbi ldningen senast under det första 

kalenderhalvåret det år du fyl ler 21 år

- uppfyl ler de övriga behörighetsvi l lkoren när det 

gäl ler nationella program.

Jag läser på grundsärskolan kan jag söka till er ändå?
Om du läser på grundsärskolan och anser att 

du hellre skal l läsa på Riksgymnasiet behöver du  

skriva ut dig från grundsärskolan och skriva in dig 

på grundskolan så sent som sista terminen innan 

du tar din examen.

Vad händer om jag får avslag på min ansökan till er skola 
från SPSM?
Om nämnden bedömer att du inte har rätt t i l l 

Rh-anpassad utbi ldning kan du överklaga  

beslutet t i l l Skolväsendets överklagandenämnd. 

Kontakta oss på skolan du vi l l läsa på så  

hjälper vi dig med hur du skall gå ti l lväga.

Jag behöver hjälp med ansökan till er skola - vem ska 
jag fråga?
Du är al lt id välkommen att kontakta den  

studieort där du önskar studera för att få hjälp och 

tips kring din ansökan. 

Om du söker ti l l Riksgymnasiet Göteborg skall du 

kontakta Christian Bengtsson på 0725546835 el ler 

mail christian.bengtsson@educ.goteborg.se  

Jag vill gärna besöka er verksamhet för att känna in om 
jag skulle trivas - när kan jag komma?
Vi är en flexibel verksamhet och du är välkommen 

att besöka oss under hela läsåret på kortare  

besöksdagar, göra längre praktikperioder, prova 

på veckor med boende på elevhem mm. Du väljer 

vad som passar dig bäst!

mailto:christian.bengtsson%40educ.goteborg.se?subject=


Besök:
Vil l du besöka Riksgymnasiet Göteborg? 

Kontakta Ann-Christin Haag

0706187128

annchristin.haag.@educ.goteborg.se 

Distans:
Vil l ni bjuda in oss digitalt t i l l er verksamhet för 

ge er mer information om vår verksamhet? Vil l ni 

prata med en elev som läser på skolan el ler vi l l ni 

att vi deltar en stund under ett möte och svarar på 

era frågor?

Kontakta Christian Bengtsson 

0725546835

christian.bengtsson@educ.goteborg.se 

Länkar:
Nya Rg fi lmen 

RG-tidningen digitalt 

Riksgymnasiet Göteborgs broschyr

Riksgymnasiet Göteborgs hemsida

Riksgymnasiet Portalen

SPSM:s hemsida - ansökningsblanketter 

mailto:annchristin.haag.%40educ.goteborg.se?subject=
mailto:christian.bengtsson%40educ.goteborg.se?subject=
https://youtu.be/pgyBfjoqHTw
https://issuu.com/riksgymnasiet/docs/rg-tidning-2021_issuu
https://drive.google.com/file/d/1KKSDHNoDgzmR8NZX4LbAESHTXmxE2cDi/view?usp=sharing
https://www.riksgymnasietgbg.se/
https://www.rgrh.nu/ 
https://www.spsm.se/skolalternativ/efter-specialskolan/for-elev-med-rorelsenedsattningr/sa-har-ansoker-du-till-riksgymnasium-med-rh-anpassad-utbildning/

