
GYMNASIUM DANVIKSTULL

Magelungens gymnasium Danvikstull Yrkesintroduktion (IMYRK) vänder sig till dig
som är intresserad av barn- och fritidsprogrammet men som ännu inte uppnått  
målen för behörighet till ett nationellt 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 stude-
ra i. Undervisningen sker i små klasser av välutbilda-
de och kompetenta pedagoger i en sammanhållen 
och strukturerad miljö. 

Utbildningen erbjuder specialpedagogisk coaching 
både i skolan och i viss mån på APL-platsen. Praktik 
/ APL inom pedagogisk verksamhet så som förskola 
eller fritids ingår i din utbildning. 

Yrkesintroduktionen riktar sig främst till dig som 
bara saknar något enstaka grundskolebetyg, vi vill 
att du är godkänd i svenska från grundskolan. Alla 
våra elever läser för övrigt i takt med vårt nationella 
program. 

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 till-
gång till skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog. 

Vår socialpedagog finns till hands som stöd och 
sällskap under din skoldag och ordnar även aktivi-
teter utanför skolan.

Yrkesintroduktion
Inriktning mot barn och fritid

Följande ämnen går att läsa 
på grundskolenivå hos oss

• Engelska
• Matematik
• Historia
• Religion
• Samhällskunskap
• Bild

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

Vi på Magelungen Danvikstull jobbar 
aktivt för att stärka elever till att bli 
självständiga individer med god själv-
kännedom, social och känslomässig 
kompetens. 
Vår yttersta strävan är att våra elev-
er tillägnar sig hopp om en positiv 
framtid, en god allmänbildning och 
kunskapskompetens som lägger 
grunden för fortsatta studier och ett 
meningsfullt liv.


