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(Gymnasiesärskola)  

 
Individuella programmet



Individuella programmet

Vår pedagogiska tanke på individuella programmet bygger på 
inkludering och att människor utvecklas i samspel med andra. 
Genom studierna ska du få grunden för det livslånga lärandet. 
Utbildningen utformas utifrån den enskilda individens behov och 
förutsättningar. Den ger dig kunskaper och färdigheter som gör 
att du ska kunna vara med och bestämma hur du vill ha det i ditt 
arbets- och vardagsliv. Varje elev har en individuell studieplan.

Profil på individuella  programmet:
Läslust 

Natur och miljö Hälsa och fysisk  
aktivitet
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Skolans välkomnande miljö

Anpassad gymnasieskola är väl 
integrerad med övriga verksamheter 
på Östra gymnasiet. Skolan ligger 
naturskönt i Skogås, i östra delarna av 
Huddinge kommun. 

På Östra vill man gärna vara. Det 
märks tydligt då eleverna är rädda om 
och tar hand om den fysiska skolmil-
jön. Det märks också på den så kallade 
”Östra-andan” där alla individer har 
rätt att bli respekterade och att få ta 
plats, oavsett elevens förutsättningar. 

På Östra gymnasiet blandas elever 
från flera olika verksamheter i fina och 
fräscha lokaler. Eleverna på Anpassad 
gymnasieskola har tillgång till en helt 
egen och anpassad avdelning i skolans 
huvudbyggnad.   

Under läsåret har vi aktiviteter och 
traditioner gemensamt med övriga 
verksamheter på Östra gymnasiet. 
Det handlar till exempel om sko-
lans populära danstävling och olika 
idrotts- och friluftsaktiviteter. 

Utbildning

Utbildningen är fyra år och samman-
lagt läser eleverna 3 600 timmar. Vi 
arbetar med ett eller flera övergri-
pande teman varje termin. Lärarna 
planerar tillsammans utifrån varje 
ämnesområde. 

På baksidan av foldern kan du se de 
olika ämnesområdena. 
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Östra Gymnasiet
ostragymnasiet@huddinge.se
www.huddinge.se/ostragymnasiet

Adress
Kvartettvägen 2–6, 
142 63 Trångsund

Individuella programmet 4 år

Ämnesområden:
Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
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Öppet hus 
Måndag 30 januari klockan 18-20 på plats i skolan.

Personligt besök eller frågor
Boka tid för ett besök eller ställ frågor!
070 975 06 57 eller camilla.olin@huddinge.se


