
GYMNASIUM  UPPSALA

Samhällsvetenskapsprogrammet på Magelungens gymnasium vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år. 
Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd. Här finns en lugn och trygg 
miljö med hög lärartäthet för dig att studera i.

Målet för Samhällsvetenskapsprogrammet är att läsa in en gymnasie-  
examen och uppnå högskolebehörighet. Vi lägger stor vikt vid att varje 
elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna 
gå vidare med studier eller mot yrkeslivet. 

Vi vill ha en personlig kontakt med Dig och din vårdnadshavare för att 
bygga upp och anpassa den individuella studieplanen efter din situation 
och önskemål. För oss är det viktigt att vi tillsammans hittar en studie- 
situation som fungerar. 

Grupperna är små vilket innebär att eleverna får mycket individuell 
hjälp av sina lärare i en harmonisk, lugn och strukturerad miljö. Alla 
elever arbetar i skolan med olika ämnen på olika nivåer samtidigt.
Vi har hög personaltäthet och det är alltid personal närvarande, även  
på raster och under lunchen. 

Vi försöker att möta varje elevs behov. Alla elever får ett individuellt 
anpassat schema. Det personliga mötet och relationen till lärarna är 
helt avgörande för hur Du kommer att lyckas. Det finns ett stort mått 
av glädje, humor och skratt i det dagliga arbetet och vi strävar efter att 
skapa en tillåtande, öppen och varm atmosfär.

Magelungen har förstärkt elevhälsa. Elevhälsan består av kurator, skol-
sköterska, specialpedagog, skollogoped, studie- och yrkesvägledare och 
arbetsterapeut. Det finns också tillgång till skolläkare som regelbundet 
kommer till skolan.  

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6 
Historia 1b 
Idrott och hälsa 
Matematik 1b och 2b  
Naturkunskap 1b 
Religion 1 
Samhällskunskap 1b 
Svenska 1, 2 och 3 
Matematik 1b

Programgemensamma ämnen: 
Filosofi 1 
Moderna språk (franska/spanska) 
Psykologi 1

Inriktning samhälle: 
Geografi 1 
Historia 2 
Religion 2 
Samhällskunskap 2 och 3
Gymnasiearbete 
Individuellt val 

Programfördjupning t ex: 
Bild och form 1b 
Idrott och hälsa 2  
Konst och idéhistoria  
Konstarterna och samhället 
Religionskunskap specialisering 
Geografi 2 
Filosofi 2 
Psykologi 2 
Engelska 7 

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning samhälle

KONTAKT

Anna Granlund, rektor
072 857 25 55

anna.granlund@magelungen.com


