Gymnasiesärskola & Gymnasium

Individuellt program för Djur och natur
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.

Läs mer om IV Djur och natur på nästa sida!
Häggviks Gymnasium är en del av
Utvecklingspedagogik

PROGRAM
Utökat ämnesområde: Natur och miljö
Du kommer t ex att få lära dig om…
- olika djur och växter och vad de behöver för att
må bra
- markens och olika jordars egenskaper
- naturen och hur vi kan ta hand om den
- årstider, solen, månen och stjärnorna
- vatten och vattnets olika egenskaper
- väder, väderprognoser och hur man själv kan
mäta väder
- begreppen avstånd, riktning och läge för att hitta
bättre i närmiljön och i övriga samhället.
Du kommer lära dig genom att…
- göra många utflykter i närmiljön, till exempel i
skog och vid vatten
- besöka stall, bondgårdar och andra ställen där det
finns djur

Utveckling, delaktighet
och livskvalitet för alla
• Utveckling - eleven
strävar efter att nå
kunskapsmålen
• 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. Här läser
eleven ämnesområden
istället för ämnen. Praktik
kan ingå i utbildningen.

- göra studiebesök på museum
- ha undervisning i klassrum

Utöver Natur och miljö ingår även följande
ämnesområden i utbildningen
- Estetisk verksamhet
- Hem- och konsumentkunskap
- Idrott och hälsa
- Individ och samhälle

- Språk och kommunikation

Box 762, 191 27 Sollentuna
Besök Häggviksvägen 4, Sollentuna
010 – 140 12 10
haggviksgymnasium@up.se
up.se/haggviksgymnasium

