
 
 

Om utbildningen 

Individuellt alternativ på Schillerska gymnasiet är en utbildning som utformas efter dina behov och 
ditt mål med utbildningen. Du läser de grundskoleämnen du saknar betyg i för att kunna gå vidare till 
annan utbildning eller för att kunna etablera dig i arbetslivet eller i annan verksamhet. Vi riktar oss till 
elever som av olika anledningar inte har behörighet till nationella program och som har behov av 
mindre sammanhang och individuella lösningar. Vi erbjuder undervisning på plats i skolan. 

På Schillerska gymnasiet studerar du i en trevlig, internationell miljö i centrala Göteborg. På skolan 
går cirka 1100 elever varav de flesta studerar på nationella teoretiska program. Skolan har 
engagerade, välutbildade lärare med lång erfarenhet och ett väl fungerande elevhälsoteam med 
specialpedagog, kurator, skolsköterska, SYV, skolpsykolog och skolläkare. Vi har lärarassistenter som 
stöttar eleverna på lektioner och raster. De följer med till matsalen och ordnar aktiviteter på raster. 
Vi tycker att det är viktigt att våra elever känner tillhörighet och gemenskap. 

Schillerska gymnasiet har en mycket aktiv elevkår som ansvarar för diverse aktiviteter för skolans 
elever. Vi har även ett skolbibliotek som fått utmärkelsen ”ett bibliotek i världsklass”. 

 

Innehåll 
På individuellt alternativ kan du läsa ämnen för att bli behörig till programinriktat val, 
yrkesintroduktion, folkhögskola, vuxenutbildning, nationella program, eller för att kunna etablera dig 
i arbetslivet eller i annan verksamhet. Vilka ämnen du läser beror på vad du behöver och vad har du 
för mål med din utbildning. Du kan läsa något eller några ämnen i taget. På Individuellt alternativ på 
Schillerska gymnasiet finns det möjlighet att läsa följande ämnen 

• Svenska/Svenska som andraspråk 
• Matematik 
• Engelska 
• Samhällskunskap 
• Historia 
• Geografi 
• Religion 

• Biologi 
• Fysik 
• Kemi 
• Teknik 
• Bild 
• Idrott och hälsa 

 

 

 

 



 
 

Insatser 
På individuellt alternativ på Schillerska läser du i en grupp som storleksmässigt kan variera mellan 10 
och 15 elever. Alla grupper har hemklassrum där de har större delen av sin undervisning. No-
ämnena, bild och idrott kan man helt eller delvis behöva ha i lokaler anpassade för de ämnena. Några 
av hemklassrummen ligger på platser i skolhuset som har möjlighet till egen ingång, några klassrum 
ligger på andra våningen. Du har ett fåtal lärare som du träffar i dina ämnen. Under året träffar du 
studie- och yrkesvägledaren gruppvis och individuellt för att planera din framtid. 

 

Längd 
På IMA-ESA är målet att kunna gå vidare efter 
1–2 år. 

Efter din utbildning 
Efter att du genomfört utbildningen får du ett 
gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att 
söka vidare till yrkesintroduktion, 
programinriktat val, nationellt program, 
folkhögskola, vuxenutbildning eller att komma 
ut i arbetslivet eller annan verksamhet.  
 
Ansökan 
Du söker till programmet tillsammans med din 
studie- och yrkesvägledare. 
 
 

Frågor om utbildningen? 
Du är välkommen att kontakta: 

Programsamordnare  
Karin Sundén 
karin.sunden@educ.goteborg.se 
Telefon: 072-855 36 34 
 
Rektor 
Anne Hörnberg 
anne.hornberg@educ.goteborg.se 
Telefon: 072-255 79 66 
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