Gymnasiesärskola & Gymnasium

Individuellt program för IV Café
Individuellt program Café
Vid Häggviks Gymnasium finns ett gymnasium för elever med
autism samt en gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan är en
fortsättning för elever som gått grundsär- eller träningsskola.
Här kan man läsa nationellt program eller individuellt program.
Utbildningen är individanpassad med tydliggörande pedagogik och
tydlig struktur. Vi utgår från elevens förutsättningar och erbjuder
hög personaltäthet, små studiegrupper och en lugn studiemiljö.
Skolan ligger i Häggvik i Sollentuna med gångavstånd till
pendeltåg och buss.
Häggviks Gymnasium är en del
av Utvecklingspedagogik
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Göra inläggningar, marmelad samt safta och
café.
sylta.
Utveckling, delaktighet
och livskvalitet för alla

Skörda och ta hand om grönsaker, frukt
och blommor.

• Utveckling - eleven
strävar efter att nå
kunskapsmålen
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sylta. verksamhet
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• Delaktighet - eleven är
huvudpersonen i sitt
lärande
• Livskvalitet - eleven
utvecklar sina
individuella förmågor
Individuella program
Individuella program i
gymnasiesärskolan är till
för elever som behöver
en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Eleverna
läser ämnesområden istället
för ämnen. Praktik kan ingå i
utbildningen.
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- Språk och kommunikation
- Individ och samhälle
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