
Riksgymnasiet i Göteborg

- för ungdomar med rörelsehinder



Det här är vi 

Riksgymnasiet i Göteborg, är ett av fyra i landet, för ungdomar med rörelse-
hinder. Här anpassas studierna efter varje elevs individuella behov, studie-

tiden är därför ofta förlagd under fyra år. Eleverna får även habiliteringsinsatser, 
utifrån sina behov och önskemål, schemalagd under skoldagen. I anslutning till 
skolan finns också ett elevhem. Vi finns i stadsdelen Angered med vacker natur 
inpå knutarna och närhet till  Angered köpcentrum och Angereds Arena. Med 
spårvagn tar det ca 20 minuter in till centrala Göteborg.
På Riksgymnasiet i Göteborg ser vi gemenskap/trygghet, identitet, självstän-
dighet, fysisk aktivitet och hälsa som viktiga faktorer. Tiden hos oss präglas 
av utmaningar, upplevelser och utveckling. Exempel på detta är att prova på 
fritidsaktiviteter med allt från segling till operabesök samt att göra kortare och 
längre resor Det finns också möjlighet att vara ute på praktik under en kortare 
eller längre period. Genom vårt stöd i transitionsprocessen (vuxenblivandet) får  
eleven möjlighet att ta ansvar i vardagen, i skolan, på fritiden och i boendemiljön.
Ansökan görs till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Se Rh-anpassad 
utbildning.  Sista ansökningsdag är 15 januari.

Skolan

Skolan erbjuder både nationella program och introduktionsprogram samt 
möjlighetet att välja mellan stor klass och liten grupp. För elever som väljer 

liten grupp erbjuds det Estetiska programmet med inriktningarna Musik eller Es-
tetik och media. Vill du läsa ett annat nationellt program kan du antingen gå på 
Angeredsgymnasiet eller på annan gymnasieskola i Göteborg. På ett introduk-
tionsprogram har du möjlighet att komplettera ditt grundskolebetyg och få be-
hörighet till ett nationellt program.
Som elev vid RgRh får du hjälp av en specialpedagog med att lägga upp dina
studier. Elevassistenter stöttar dig i skolvardagen.



Habilitering

Habiliteringens främsta uppgift är att stärka och stödja dig under din tid på 
Riksgymnasiet. Här får du goda förutsättningar för ett självständigt liv, 

både under och efter gymnasietiden. Insatserna planeras tillsammans med dig 
och sker både individuellt och i grupp. På habiliteringen ger vi stöd till både dig 
och dina föräldrar. Detta sker i samarbete med skola och elevhem utifrån dina 
behov.

Elevhem

Du som bor utanför Göteborgsområdet kan även söka till vårt elevhem. 
Ni  bor tillsammans i en lägenhet, men du har ett eget privat rum. Det har en 

basmöblering med bland annat säng och skrivbord.  Du inreder sedan ditt rum 
efter eget önskemål och behov. Vi har bemanning dygnet runt och stänger en-
dast under jul- och sommarlov.
Hos oss skapas möten, nya erfarenheter och relationer. I boendemiljön får du 
som elev utmana dina gränser, växa och utvecklas. Vår roll är att hjälpa, stötta 
och assistera efter dina individuella behov.



Mer information hittar du på

www.rgrh.nu
eller gilla oss på

riksgymnasiet göteborg

Ansvariga för 
Riksgymnasiets verksamhet i Göteborg

Calina Folme, rektor på skolan
E-post: calina.folme@educ.goteborg.se

Telefon: 031-367 15 13

Monica Johansson, verksamhetshetschef 
habilitering och elevhem

E-post: monica.johansson@brackediakoni.se
Telefon: Tel 031-332 04 09


