
GYMNASIUM DANVIKSTULL

Magelungens gymnasium Danvikstull Barn- och fritidsprogram (BFPED) erbjuder en 
liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd. Här kan du 
studera i en lugn och trygg miljö i fräscha lokaler.

Målet för Barn- och fritidsprogrammet är att få en 
yrkesexamen som ger dig möjlighet att direkt efter 
gymnasiet gå ut i arbete. 
 
Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedago-
giska hjälp och det stöd som behövs för att kunna 
gå vidare till studier eller yrkesliv. Undervisningen 
sker i små klasser av välutbildade och kompetenta 
pedagoger. 

Du har möjlighet att välja till ämnen som ger grund-
läggande högskolebehörighet. I utbildningen ingår 
det även att du gör minst 15 veckors praktik inom 
pedagogisk verksamhet så som förskola eller fritids.
 
Du som går hos oss är behörig till ett nationellt  
yrkesprogram men är i behov av extra stöd och en 
tydlig yttre struktur i en lugn miljö. Utbildningen er-
bjuder specialpedagogisk coaching både i skolan 
och i viss mån på APL-platsen.  

Elevhälsan på Danvikstull är en del i din skoldag och 
stöttar både ditt lärande och din personliga utveck-
ling. Kurator och studie- och yrkesvägledare finns 
till hands i skolan, och det finns givetvis tillgång till 
skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare.

Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning pedagogiskt arbete

Vill du veta mera?

Helene Degerfelt, Rektor      
072 857 56 40
helene.degerfelt@magelungen.com 

Liselott Uddsäter, Studie-och yrkesvägledare
073 528 54 67 
liselott.uddsater@magelungen.com

Adress: Hästholmsvägen 28 plan 3, Nacka

Programplan
Gymnasiegemensamma ämnen
• Engelska 5
• Historia 1a1
• Idrott och hälsa 1
• Matematik 1a
• Naturkunskap 1a1
• Religion 1
• Samhällskunskap 1a1
• Svenska 1/ SvA1

Programgemensamma ämnen
• Hälsopedagogik
• Naturkunskap 1a2
• Kommunikation
• Lärande och utveckling
• Människors miljöer
• Pedagogiskt ledarskap
• Samhällskunskap 1a2
• Svenska 2 / SvA2

Inriktning pedagogiskt arbete
• Barns lärande och växande
• Pedagogiskt arbete 

Programfördjupning
• Entreprenörskap
• Naturguidning 1
• Aktivitetsledarskap
• Pedagogiska teorier och  

praktiker
• Skapande verksamhet

Gymnasiearbete 
Individuellt val


