
GYMNASIUM GÖTEBORG

Följande ämnen går att läsa på 
grundskolenivå hos oss

Engelska
Matematik
Svenska/Svenska som andraspråk
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Bild
Musik
Språk

Vi har också möjlighet att erbjuda 
vissa kurser inom Samhällsveten-
skapsprogrammet.

Magelungen reserverar sig för att 
vissa förändringar kan förekomma

Individuellt alternativ IMA
Vårt Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ vänder sig till Dig som är mellan 16-19 år och som av olika 
anledningar inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program.  
Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd och en lugn och trygg miljö 
med hög lärartäthet att studera i.

Målet för Individuellt Alternativ är att förbereda dig för studier på  
Nationellt program, Yrkesintroduktion, , Programinriktat Individuellt 
Val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola eller Vux. Du kan också 
välja att förbereda dig för att kunna gå ut i yrkeslivet via praktikplats. 
Eller varför inte kombinera studier med praktik?

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. 

Studietiden på Individuellt Alternativ varierar beroende på vilka förkun-
skaper Du har och hur motiverad Du är att studera

Undervisningen är i stort sett helt individuell. Alla elever arbetar med 
olika ämnen på olika nivåer samtidigt i en harmonisk, lugn och struk-
turerad miljö. 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. Vi har hög personaltäthet och det är alltid 
personal närvarande, även på raster och lunch.

Magelungen har förstärkt elevhälsa.

KONTAKT

Pia Solberg, rektor 
073 - 544 13 65
pia.solberg@magelungen.com

Adress: Ebbe Lieberathsgatan 18 c, Göteborg




