
 

Vad kul att du vill komma på provapå-dagar på Grillska gymnasiesärskolan i Liljeholmen! 

Här nedanför kan du ta del av all viktig information inför ditt besök hos oss. Anmälan till 

provapå görs i det digitala formuläret. 

 

Läsåret 21/22 ligger Grillskas provapå-dagar på följande datum:  

OMGÅNG 1: torsdag 11/11 och tisdag 16/11 

OMGÅNG 2: torsdag 20/1 och tisdag 25/1 

OMGÅNG 3: torsdag 3/2 och tisdag 8/2 

OMGÅNG 4: torsdag 31/3 och tisdag 5/4 

 

Information:  

Under dina dagar hos oss kommer du att få träffa lärare, mentorer, specialpedagog, kurator, 

studie- och yrkesvägledare, socialpedagog, biträdande rektor, och så klart alla våra 

fantastiska elever. Du träffar elever ur alla årskurser och kommer att få en inblick i hur det är 

att vara elev på vår skola. Vi fikar tillsammans i vårt elevcafé på förmiddagsrasten och vi äter 

lunch i vår matsal. 

 

Vi kommer detta år att ha ett upplägg där eleverna kommer på besök under två dagar. 

Dessa dagar fördelar sig på en torsdag under den första veckan, och en tisdag under den 

andra veckan. Anledningen till detta är att vi på torsdagen har möjlighet att först möta 

eleverna som provar på som en grupp. De får då en trygg första dag tillsammans med våra 

elever i åk 1. Elever i åk 2-4 är nämligen ute på APL på torsdagar och fredagar. När 

provapå-eleverna kommer på tisdagen så kommer de att få delta i undervisning på det 

program som de är intresserade av och träffar då elever i åk 2-4.  
 

Tid: kl. 8.45 – 13.30/14.00. Vi möter upp nere vid entrén kl. 8.45 den första dagen. OBS! 

Entrén är på plan 2. 

Plats: Årstaängsvägen 31 b, plan 4. Portkod 550020 

 

Kontaktpersoner under dessa dagar är: 

Josefin Skugge, studie- och yrkesvägledare – 072-40 21 261, josefin.skugge@grillska.se 

Jörgen Ström, lärare och programansvarig Gymnasiesärskolan – 070-20 64 220, 

jorgen.strom@grillska.se  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJcXcHweQhhzpeumae8ikiSogqoAMkC0hNuv5GUxHrQpXTA/viewform
mailto:josefin.skugge@grillska.se
mailto:jorgen.strom@grillska.se


 

SCHEMA DAG 1, TORSDAG 

 
TID TORSDAG 

08.45 – 09.00 Samling 

09.00 – 10.00 Information om skolan, gå igenom 

schema och kompisintervju 

10.00 – 10.30 Rast med rundvandring  

10.30 - 11.30 

 

Matematik (tillsammans med åk 1) 

11.30 - 12.30 Lunch 

12.30 - 13.30 Svenska och avslutning 

 
 
SCHEMA DAG 2, TISDAG 

 
TID TISDAG 

08.45 – 09.00 Samling, visa till klassrum 

09.00 – 10.00 Lektion 1: Handel/Barn och fritid 

10.00 – 10.30 Rast 

10.30 - 11.30 Lektion 2: Handel/Barn och fritid 

 

11.30 - 12.30 Lunch 

12.30 - 13.00 Lektion 3: Handel/Barn och fritid 

 

13.00 – 13.15 Kort rast 

13.15 - 14.00 Avslut/utvärdering 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE PROVAPÅ OCH 
COVID-19 
 
STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK! 

 
 

Vi vill så klart träffa dig på våra provapå-dagar men 
om du har förkylningssymtom (hosta, snuva, feber, 
ont i halsen) så är det viktigt att du stannar hemma!  

 
Hör av dig oss om du är sjuk och inte kan komma på provapå. 
 
På plats i skolan är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla avstånd och att vi är noggranna 
med att tvätta händerna ofta! 
 
Det finns inte möjlighet att ta med sig förälder eller annan personal från skolan under 
provapå-dagen, men ni är självklart välkomna att lämna och hämta nere vid entrén. 
Undantag görs förstås för elever som är i behov av att ha med sig en assistent för att kunna 
genomföra provapå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


