
 
 

Vad är Individuellt alternativ? 

Individuellt alternativ vänder sig till dig som saknar ett eller flera 
betyg och därför inte är behörig till ett nationellt program. På 
utbildningen kan du läsa grundskoleämnen som du saknar godkända 
betyg i och har möjlighet att läsa hela eller delar av gymnasieskolans 
kurser. Obs! Du kan inte höja redan godkända betyg. I din planering 
kan det även ingå praktik eller andra motivationshöjande insatser.  

Utbildningen förbereder dig för ett annat introduktionsprogram, 
nationellt program, studier på folkhögskola eller Komvux. Du kan 
också välja att söka arbete efter avslutad skolgång. 

 

Individuellt alternativ på Västermalm 

Du ingår i en klass och tilldelas en mentor. Utbildningen och miljön 
anpassas åt dig som enskild elev utifrån dina behov och önskemål. 
Den individuella studieplanen består vanligen av studier på 
grundskolenivå och/eller praktik. 

Studieplanen är ett levande verktyg som förändras under terminerna. 
Den ska utgå från hur du vill använda din studietid hos oss. Tiden 
hos oss kan ge dig möjlighet att få behörighet till ett nationellt 
program. Det kan vara ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program beroende på vad du satsar på.  

 

Ämnen du kan läsa:  

Svenska  Engelska  Matte  
Historia  Geografi  Samhällskunskap  
Religion  Musik  Bild  Idrott och hälsa 
Biologi  Fysik  Kemi 
 

Obs! Vi erbjuder inte hemkunskap, slöjd eller teknik. 

 

Elevhälsa 

På programmet har vi ett elevhälsoteam som består av 
specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie- och 
yrkesvägledare. För att underlätta din övergång från grundskolan till 
gymnasiet sker överlämningar mellan skolorna under vårterminen. 

 

Ansökan 

Individuellt alternativ är inte ett sökbart program. Till oss får du 
automatiskt en inbjudan om du inte är behörig till ett nationellt 
program.  
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Roger Engström, rektor 073/275 62 35 

roger.engström@edu.sundsvall.se 

Carin Nyquist, samordnare 070/100 08 66 

carin.nyquist@edu.sundsvall.se 

Fredrik Nilsson, specialpedagog 070/191 72 80 

fredrik.j.nilsson@sundsvall.se 

Nina Bylin, studie- och yrkesvägledare 070/371 30 76 

katarina.bylin@edu.sundsvall.se 

Vera Eriksdotter, kurator 073/270 16 00 

veronica.eriksdotter@edu.sundsvall.se 

Carina Jacobsson, skolsköterska 060/19 27 71 

car29lar@edu.sundsvall.se 
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