
GYMNASIUM DANVIKSTULL

Magelungens gymnasium Danvikstull Individuellt alternativ (IMA) vänder sig till dig
som ännu inte uppnått målen för behörighet till ett nationellt yrkesprogram.  
Fokus ligger på att du läser färdigt saknade grundskoleämnen men du erbjuds även
studier på gymnasienivå i utvalda kurser för att underlätta en övergång till ett natio-
nellt yrkesprogram

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 att studera 
i. Undervisningen sker i små klasser av välutbildade 
och kompetenta pedagoger i en sammanhållen och 
strukturerad miljö. 
Vår specialpedagog och speciallärare hjälper dig med 
alternativa verktyg och annat stöd du behöver för att 
nå målen. 

Elevhälsan på Danvikstull utgör en del i din skoldag 
och stöttar både ditt lärande och din personliga ut-
veckling. Kurator och studie- och yrkesvägledare 
finns till hands i skolan, och det finns givetvis tillgång 
till skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog. 
Vår socialpedagog finns till hands som stöd och säll-
skap under din skoldag och ordnar även aktiviteter 
utanför skolan.

På Magelungen Gymnasium Danvikstull jobbar vi
aktivt för att stärka elever till att bli självständiga  
individer med god självkännedom, social och käns-
lomässig kompetens. Vår yttersta strävan är att våra 
elever tillägnar sig hopp om en positiv framtid, en 
god allmänbildning och kunskapskompetens som 
lägger grunden för fortsatta studier och ett menings-
fullt liv

Individuellt alternativ

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

Följande ämnen går att läsa 
på grundskolenivå hos oss

• Engelska
• Matematik
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Historia
• Religion
• Samhällskunskap
• Biologi
• Bild
• Geografi

Följande ämnen på gymnasie-
nivå kan vi erbjuda att påbörja 
hos oss

• Engelska
• Svenska
• Svenska som andra språk
• Historia
• Religion
• Samhällskunskap


