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MAGELUNGEN GYMNASIUM SÖDERMALM 

Introduktionsprogrammet 

Inriktning Individuellt alternativ Försteget, specialpedagogisk verksamhet 

Introduktionsprogrammet på Magelungen Gymnasium Södermalm är en 

specialpedagogisk verksamhet med mindre undervisningsgrupper. Du 

möts av en lugn och trygg miljö med hög lärar- och personaltäthet. Vi 

erbjuder specialpedagogisk hjälp och stöd för att du ska lyckas med dina 

studiemål. 

Försteget är en skolförberedande del inom Magelungen Gymnasium 

Södermalm. IMA Försteget vänder sig till dig som saknar betyg i 

grundskolans kurser främst på grund av problematisk skolfrånvaro och 

därför inte är behörig till ett Nationellt program. Med vårt skolnärmande 

arbetssätt önskar vi att du ska få inspiration och motivation till vad du vill 

göra efter dina studier hos oss. 

IMA Försteget inleds med en individuell kartläggning på ca 4–6 veckor där 

vi tillsammans med dig bl.a. undersöker tidigare skolgång och vad som 

fungerat bra, vad som varit utmanande samt andra eventuella behovs- 

och utvecklingsområden. Utifrån kartläggningen formulerar vi 

tillsammans dina mål och gör en individuell studieplan. För att nå dessa 

mål arbetar vi med skolnärmande aktiviteter och / eller skolarbete. 

Parallellt med detta har du individuella samtal med mentor, kurator och 

SYV. Din tid på IMA Försteget planeras utifrån dina förutsättningar och 

behov.  

Målet med arbetet är att det i slutet av höstterminen ska leda fram till ett 

medvetet val av studier eller praktik. Detta arbete kan gå både fortare eller ta längre tid och anpassas efter 

dina individuella förutsättningar. Det finns möjlighet för dig att börja delta i vissa kurser i mycket liten grupp för 

att sedan succesivt utöka med någon mer kurs. Du kan också praktisera eller kombinera skola och praktik med 

motiverande samtal. Vid praktik kommer vi hjälpa dig att hitta praktikplatser samt träna dig i de färdigheter 

som behövs för att en praktik ska fungera. Vi följer med till praktiken och säkerställer att det blir en 

utvecklande och meningsfull sysselsättning. När du är redo kan du prova att delta i kurserna på våra övriga IMA 

inriktningar, det vill säga på IMA eller IMA ASD. Till höger på detta blad hittar du de kurser vi erbjuder. 

Vår verksamhet är uppbyggd kring förutsägbarhet, tydlighet och struktur – allt för att skapa goda 

förutsättningar för lärande och utveckling.  

På IMA Försteget har vi förstärkt elevhälsa och här arbetar 2 kuratorer, 1 specialpedagog, 1 studie- och 

yrkesvägledare, 1 rektor, 1 bitr. rektor samt 1 skolsköterska. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid 

behov. 

Du kommer att möte en kompetent och engagerad personalgrupp med lång erfarenhet. Vi arbetar nära 

tillsammans över professionsgränserna för att du ska lyckas med dina studier. 

Kontakt:                      Kontakt: 

Biträdande rektor                                                     Kurator 

Aysegül Enström                      Wafa Said  

070 420 92 80                      073 042 77 56 

aysegul.enstrom@magelungen.com                   wafa.said@magelungen.com  

Grundskolekurser vi 
erbjuder: 

Svenska 

Matematik 

Engelska 

Historia 

Samhällskunskap 

Geografi 

Biologi 

Bild 

Slöjd 

Hem och konsumentkunskap 

Vi erbjuder också: 

Praktik 

Social färdighetsträning 
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