
Kl. 9.30 – 09.40  Välkomna!
   Våra programvärdar Lisa och Mia presenterar dagen,  
   upplägget och hur man ställer frågor till oss!

Kl.9.40-10.10 Information om verksamheten
   Rektor Calina, studie och yrkesvägledare Camilla   
   och kurator Annki hälsar välkomna, informerar   
   om verksamheten, studier och hur man ansöker   
   till Riksgymnasiet
 
Kl. 10.15-10.30 Besök på medialektion 
   Vi träffar elever som studerar mediaprogrammet  
   och ser vad de arbetar med.
   Medielärare Rickard berättar om ämnet och vad   
   man kan läsa inom media  

Kl.10.35-10.50 Besök på musiken
   Musiklärare Daniel berättar om musikkurserna   
   och de anpassningar man arbetar med i musiken 
   Vi träffar elever som läser inriktning musik och   
   berättar om sina projekt

Kl.10.55-11.10  Besök på Svenska
   Hedvig Jannert, förstelärare inom anpassningar,   
    berättar om konceptet tydliggörande pedagogik.
   Vi får se elever som arbetar tillsammans med sina  
   assistenter på lektionen.

Kl.11.10-11.55 Lunchpaus 
   Filmer från verksamheten och aktiviteter vi gör   
   på Riksgymnasiet
   Här finns möjligheter att chatta med elever och   
   ställa frågor kring hur det är att studera på  
   Riksgymnasiet.

Kl.12-12.15   Besök på fysioterapi 
   Vi hälsar på i skolans fysioterapi där eleven Ibbe   
   och fysioterapeut Olle berättar om hur ett   
   fysioterapi-pass kan se ut på Riksgymnasiet

Kl.12.20-12.35 Besök i AT-köket
   Arbetsterapeut Carina och eleven Anton visar   
   upp skolans AT-kök och Anton berättar om vad   
   han brukar laga.

Kl.12.40-13:00 Information från habilitering och elevhem 
   Riksgymnasiets habilitering och elevhem 
   presenterar sina verksamheter och informerar   
   om vilka habiliteringsinsatser man har tillgång till  
   som elev på Riksgymnasiet.  

Kl.13:05-13.30  Besök på Riksgymnasiets elevhem
   Vi besöker elevhemmet och får träffa personal   
   som arbetar med eleverna utanför skoltid. 
   Vi träffar även elever som berättar om hur det är  
   att bo på elevhem. 

13:35- ca.14:00  Mia och Lisa avslutar dagen!
   Innan dagen avslutas samlar Mia och Lisa ihop   
   frågor från er besökare och ger information om   
   vem ni skall kontakta för mer frågor eller hjälp   
   med ansökningar.

Digitalt Öppet hus på Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg
Fredagen den 11 november 2022, kl. 09:30 – 14:00

Dagens program - förmiddag Dagens program - eftermiddag

Du som är intresserad av ett digitalt Öppet hus anmäler ditt intresse via 
vår skoogle sajt https://www.skoogle.nu/oppethus/riksgymnasiet
Det går också bra att anmäla till mia.brkic@educ.goteborg.se 
När vi mottagit din anmälan skickar vi dig en länk till det digitala Öppet 
hus som du går in på när dagen startar fredagen den 11 november. 

Under vårt digitala öppet hus kan du chatta med elever och personal 
som berättar om verksamheten och visar dig runt. Du kan också ställa 
frågor via chatten.

- Du får information om program, kurser och hur man ansöker
- Du kan via vår chatt prata med personal som berättar 
 om skoldagen
- Du kommer att få information från habiliteringen om vad vi 
 erbjuder
- Du kommer att få se elevhemmet och via vår chatt prata med   
 elever som bor där 

Välkomna till oss!    

Frågor om dagen besvaras av Mia Brkic, lärare.
mia.brkic@educ.goteborg.se 

tel. 0725-263460
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