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Introduktionsprogrammet 
Inriktning Individuellt alternativ ASD, 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. 

Vårt Introduktionsprogram, Individuellt alternativ (IMA ASD), är 
framförallt för dig som saknar och vill ta betyg i 
grundskolekurser för att kunna söka vidare till antingen ett 
nationellt gymnasieprogram, ett annat introduktionsprogram, 
folkhögskola eller Komvux.  

Studietiden på Magelungen Gymnasium Södermalm IMA ASD 
varar i 1-3 år och börjar med ett individuellt inskrivningssamtal, 
där du och din vårdnadshavare tillsammans med din mentor 
planerar dina studier samt gör din individuella studieplan. Vid 
behov erbjuder vi också gymnasiekurser i Svenska 1, Matematik 
1b och Engelska 5. Du kan också praktisera på en arbetsplats. Till 
höger på detta blad hittar du de kurser vi erbjuder. 
Vi erbjuder också insatser i social färdighetsträning. Vi lär oss 
tillsammans och undervisningen bygger på ett aktivt deltagande 
i skolan.  
 

Magelungen Gymnasium Södermalm är en liten skola, vilket möjliggör en nära kontakt med såväl 
mentor som med undervisande lärare och övrig personal. Vårt IMA ASD ligger i ett separat hus som vi 
kallar Annexet. Här går 22 elever som alla har en egen studieplats. I Annexet finns kök, matplats och 
två hemklassrum. Det är en lugn och strukturerad studiemiljö med mindre undervisningsgrupper om 
cirka 8-10 elever. Vissa kurser erbjuds dock i närliggande lokaler och då följer personal från skolan 
med dig dit.  

På Magelungen Gymnasium Södermalm har vi förstärkt elevhälsa och här arbetar 2 kuratorer, 1,5 
specialpedagog, 1 speciallärare, 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: 
Rektor  Biträdande rektor 
Pia Lindberg  Aysegül Enström 
076 184 22 78  070 420 92 80 
pia.lindberg@magelungen.com aysegul.enstrom@magelungen.com 

Grundskolekurser vi 
erbjuder: 

Svenska 

Matematik 

Engelska 

Geografi 

Historia 

Samhällskunskap 

Religion 

Biologi 

Kemi 

Fysik 

Teknik 

Bild 

Slöjd 

Hem och konsumentkunskap 

Vid behov erbjuder vi 
gymnasiekurser: 

Svenska 1,  

Matematik 1b,  

Engelska 5 och  

Vi erbjuder också: 

Social färdighetsträning 
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