
08.30-9.00 : Uppsamling
Vi möter upp er vid entrén till Angeredsgymnasiet – ni får 
information och följer med våra guider till första  
informationspunkten.

9.00-10.15 : Välkomna till Riksgymnasiet!
Information om verksamheten i KulturAtom 
Rektor Calina Folme och verksamhetschef för habilitering 
och elevhem Juan Navas hälsar välkommen till Riksgymna-
siets Öppet Hus!
Rektor Calina, studie och yrkesvägledare Camilla och kurator 
Annki informerar om verksamheten, studier och hur man 
ansöker till Riksgymnasiet
 
10.15-10.30 : Fika och frågestund
Fika serveras i KulturAtom, möjlighet finns att ställa  
frågor till samt prata med personalen. 
Ni tilldelas guider (våra elevassistenter) som kommer att 
guida er runt på skolan för att se verksamheten, lektioner 
mm.

10.30-12.00 : Rundvandring på skolan
Ni guidas runt på skolan av våra elevassistenter och besöker 
lektioner, AT-kök, fysioterapi och om ni vill, även Angereds 
Arena där vi har idrott. 
Under rundvandringen har ni även möjlighet att prata med 
våra elever som går på skolan.

12.00-13.00 : Riksgymnasiet bjuder på lunch

13.00-15.00 : Information från habiliteringen och besök 
på elevhem
Vi återsamlas i skolans entré för att guidas vidare till  
habiliteringen.
Här ger habiliteringen och elevhemmet information om de 
insatser man erbjuds och hur det fungerar att få sina hab-ti-
der på skolschemat.
Därefter guidas ni vidare till skolans elevhem där ni får träffa 
personal och prata med elever som visar upp hur de bor och 
berättar om boendet.

Öppet hus på Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg
Fredagen den 11 november 2022, kl. 08:30 – 15:00

Dagens program

Du som är intresserad av att besöka oss på plats under Öppet hus 
anmäler ditt intresse via vår skoogle sajt https://www.skoogle.nu/op-
pethus/riksgymnasiet
Det går också bra att anmäla sig till mia.brkic@educ.goteborg.se 

På skolan träffar du elever och personal som berättar om verksam-
heten och visar dig runt. Du har möjlighet att under dagen besöka 
skola, habilitering och elevhem. 

- Du får information om program, kurser och hur man ansöker
- Du kan prata med elever, lärare och assistenter som berättar 
 om skoldagen 
- Du kommer att få information från habiliteringen och 
 elevhemmet om vad vi erbjuder
- Du kommer att få se elevhemmet och prata med elever 
 som bor där
- Du erbjuds lunch under dagen tillsammans med andra elever   
 (om du önskar)
 

Välkomna till oss!    

Frågor om dagen besvaras av Mia Brkic, lärare.
mia.brkic@educ.goteborg.se 
tel. 0725-263460
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