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Individuellt alternativ
Gymnasiestudier parallellt med grundskolekurser!
Tre programinriktningar: Handel, IT-Media och Bild-Estet.
En perfekt utbildning för dig som har
behov av en lägre studietakt eller för dig
som saknar betyg i ett eller flera ämnen
från grundskolan.

Undervisningen på Individuellt alternativ ger dig möjlighet att läsa gymnasiegemensamma ämnen och andra gymnasiekurser, utifrån vald inriktning,
samtidigt som du repeterar ämnen du saknar betyg i från grundskolan.
Du kan även delta i sång och ensemblespel om du gillar att sjunga och musicera.
Klarar du gymnasiekurserna kan du nå cirka 1 000 poäng, det vill säga en bra bit
på vägen mot gymnasieexamen.

Lugn och trygg miljö

Praktik

Du får god tid på dig att i en lugn och trygg miljö inhämta de kunskaper du
behöver utan onödig stress. Studierna bedrivs i både mindre grupper (cirka 15
elever) och i en långsam studietakt. Det finns tillgång till ämneslärare, specialpedagog och egna hemklassrum. Strukturerad undervisning med anpassat
studiematerial och med ett schema utan håltimmar varvas med studiebesök,
gemensamma aktiviteter, utflykter, idrottsevenemang och kulturdagar.

Varje läsår går alla elever ut på två veckors praktik. Praktikperioden följs noga
upp av elevens studiehandledare och brukar ofta vara en mycket uppskattad
erfarenhet för eleverna. I vissa fall kan vi även erbjuda en längre praktikperiod.
Möjligheten till individuella lösningar är stor.

Planerad fortsättning
Under tredje läsåret läggs stor vikt vid studie- och yrkesvägledande moment i
undervisningen. Målsättningen är att du ska ha en planerad fortsättning efter
utbildningens slut. Du kan välja att läsa vidare på en folkhögskola eller annan
vuxenutbildning och vid behov förmedlar skolan kontakt med Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans resurspersoner för fortsatt verksamhet efter
utbildningen.
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Vi har öppet för studiebesök under två veckor på
vårterminen. Aktuella veckor hittar du på
www.hvitfeldtska.se under Individuellt alternativ.
Besöksadress
Hvitfeldtska gymnasiet
södra byggnaden, 1 trappa ned
Viktor Rydbergsgatan 9, Göteborg
Rektor
Camilla Liljeroth
Telefon: 031-367 06 06
E-post: camilla.liljeroth@educ.goteborg.se
Studie- och yrkesvägledare
Åsa Andreasson
Telefon: 031-367 30 33, 073-069 95 33
E-post: asa.andreasson@educ.goteborg.se

Svenska 1

100

Engelska 5

100

Matematik 1a

100

Samhällskunskap 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Information och
kommunikation
Inriktning handel

100

Praktisk marknadsföring

100

Servicekunskap

100

Branschkunskap

100

Bild och form 1a1
Inriktning bild-estet

50

Bild och form 1a1

50

Bild och form 1a2

50

Form

100

Fotografisk bild
Inriktning IT-media

100

Medieproduktion

100

Fotografisk bild 1

100

Bild och form 1a1
Om det är möjligt så
erbjuds också kurser i:
Datorteknik

100

Musik

100

Ensemble

100

Totalt läser du 950–1 100 poäng
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Telefon: 031-367 06 47
E-post: kirsti.bjorklund@educ.goteborg.se eller
lena.vinterskog@educ.goteborg.se

Poängplan:
Alla inriktningar läser

Göteborgs Stad

Kontakt

