
Vår samlade spetskompetens och mångåriga erfarenhet inom 
kommunikationsområdet ger eleverna förutsättningar för 
delaktighet och inkludering.

MO GÅRD

Gymnasiesärskola  
med fokus på 
kommunikation!

Mo Gård Gymnasiesärskola finns i Finspång, Östergötland
Efter studenten kan vi erbjuda daglig verksamhet och vuxen boende i 
någon av verksamheterna inom Mo Gård runt om i Sverige.  
QR-koden leder dig till översiktskartan.

Lärmiljöer och pedagogik
Skolans lokaler finns i Finspång och 
är anpassade efter elevernas olika 
 behov. Vi har tillgång till varierade 
utomhusmiljöer. Våra inriktningar 
är utomhuspedagogik, estetisk 
verksamhet och tydliggörande 
pedagogik. Skolan jobbar med små 
undervisnings grupper och personal
täthet så att vi kan bemöta eleverna 
utifrån deras förutsättningar och 
möjligheter. 

Elever från hela Sverige
Gymnasiesärskolan har nationellt 
upptagningsområde och vi kan erbjuda 
en helhetslösning med skola och 
boende.

Hur ansöker jag?
Prata med våra kunniga rådgivare som 
hjälper dig till rätta och svarar på dina 
frågor kring placeringen av eleven.
radgivare@mogard.se
010-471 67 00

• Språk och kommunikation
• Estetisk verksamhet
• Hem och konsumentkunskap

• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle

Vi erbjuder alla elever det individuella programmet.
Det innehåller dessa ämnesområden;

Läs mer på mogard.se/mo-gard-gymnasiesarskola



Kunskapsföretaget  
som gör skillnad
Mo Gård är ett stiftelseägt icke vinstdrivande kunskapsföretag
med över 70 års samlad erfarenhet och kompetens kring
kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

Års samlad 
erfarenhet och 

kompetens

Enheter  
i Sverige

Medarbetare  
i koncernen

29 65074

Mo Gård bedriver gymnasiesärskola i Finspång samt LSSverksamheter i Uppland, 
Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Det som gör Mo Gård unikt, 
förutom  företagets kompetens, är att vi som aktör kan erbjuda både LSSboende 
och gymnasiesärskola eller daglig verksamhet i ett koncept som bidrar till en 
helhetslösning för individen. 

Mo Gårds styrka är specialistkompetens inom kommunikationsområdet.  
Vi arbetar i en kommunikativ miljö med olika anpassade kommunikationssätt  
som exempelvis Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK),  
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila  
former samt teckenspråk. Det ger individuella förutsättningar för delaktighet  
och inkludering.

Vi har lång erfarenhet och kompetens av att erbjuda stödinsatser till  personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism som är döva, har hörsel
nedsättning eller har en kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet men 
också till hörande personer med kombinerade funktionsnedsättningar som behöver 
mötas av specifik kunskap och anpassningar i den omgivande miljön för att få och 
utveckla en fungerande kommunikation.

Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens,  
respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård 
förutsättningar för ett gott liv.


