
Den här delen av samhällsprogrammet riktar sig till dig som av någon 
anledning upplever att den vanliga skolmiljön är alltför utmanande, till 
exempel om du har diagnos inom NPF eller om du har andra likvärdiga 
dokumenterade utmaningar.

Det här programmet vänder sig till dig som har behov 
av ett mindre sammanhang med större flexibilitet 
och tydligare struktur för att lyckas med dina studier 
och uppleva skolan som meningsfull. Utbildningen 
är belägen i närheten av Wargentin, i N-huset på 
Campusområdet. 

Vid ansökan till SA-Flex ska avlämnande skola fylla i 
ett särskilt behovsunderlag som bifogas.

Mindre sammanhang

• Färre elever i klasserna (15 elever per årskurs)   

• Högre lärartäthet som skapar förutsättningar 
för relationsbyggande.  

• Högre tillgång till specialpedagogiskt stöd.  

Högre flexibilitet  

• Hög grad av individuell anpassning av miljön, så 
som fasta arbetsplatser, ljuddämpande möble-
ring, intrycksreducering med mera.  

Samhällsvetenskaps programmet (SaSam) 
-Flex

• Större möjlighet att arbeta individuellt, dock på 
plats, utifrån vad som passar eleven.   

• Personal (ej undervisande) som skapar möjlighet 
för rastaktiviteter, behov av avbrott under skol-
dagen, samtal, kontakt vid frånvaro och så vidare.   

Tydligare struktur  

• Tydligare struktur på schema 

• Förutsägbar lektionsstruktur.

Samverkan

• Vid behov samverkar vi med berörda instanser på 
individnivå, så som Barn och ungdomspsykiatrin 
(BUP), socialtjänsten, Barn- och ungdomshabili-
teringen (BUH), Lagen om stöd och service (LSS) 
med flera.  

 
 
 
 



Samhällsvetenskapsprogrammet Flex (SA-F) 
Inriktning samhällsvetenskap
Du förbereder dig för vidare studier på universite-
tet inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 
Samhällsvetenskaps programmet riktar sig till dig 
som vill gå en bred högskoleförberedande utbild-
ning inom det samhällsvetenskapliga området. Du får 
kunskaper om hur vårt samhälle är uppbyggt och vad 
som styr det. 

I utbildningen lär du dig bland annat att se på föränd-
ringar i samhället både ur ett historiskt och ett inter-
nationellt perspektiv. Du får träna upp din förmåga 
att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt 
värdera information och ny kunskap.

Samhällsvetenskap
Du utvecklar din förmåga att självständigt och kritiskt 
granska vad som händer i din närhet och resten 
av världen. Du får lära dig se sammanhang och ge 
förslag på beslut och lösningar kring olika samhälls-
frågor.

FAQ 
Finns det en timplan för SA-Flex som visar vilken 
kurs som läses vilken årskurs?  
Upplägget kan se lite annorlunda ut men vi läser 
samma ämnen och i samma omfattning.

Finns möjlighet till anpassad idrott?   
Ja

Kan man läsa SA-Flex på fyra år?  
I grunden är utbildningen tre år precis som alla andra 
utbildningar. Ett fjärde år behovsprövas.

Kommer det finnas sökbara IMV-platser 
(Programinriktat val) på SA-Flex?  
Nej, men man kan anmäla intresse för en IMV-plats 
på programmet i Dexter när man söker till gymnasiet. 
Det finns inga reserverade platser för IMV-elever.

Kommer eleverna på SA-Flex att välja Individuellt 
val ur ordinarie valkatalog (blandade grupper från 
WAR/FYR) eller eget utbud?  
För elever som vill läsa i ordinarie grupper kan de 
välja ur ordinarie valkatalog. Annars kommer eleverna 
att kunna läsa ett förutbestämt ämne på SA-Flex 

Kommer man kunna läsa SVA (svenska som andra-
språk) på SA-Flex?  
Ja 

Lunchen - i Sporthallen eller i hus N? 
Alla elever erbjuds lunch i hus N. De som vill får själv-
klart gå till matsalen i Sporthallen. 

Urvalsprocessen. Hur och utifrån vad görs urvalet 
om de har fler sökande än platser?   
Under förutsättning att ett fullständigt särskilt be-
hovsunderlag som uppfyller våra kriterier finns, är det 
antagning på behörighet i kombination med behovs-
prövning.

Vilka moderna språk kan eleverna läsa på SA-Flex?  
Om eleverna önskar läsa moderna språk (steg 1-2 
eller steg 3-4) i de ordinarie språkgrupperna finns 
möjlighet att göra det. På programmet kommer man 
endast att kunna läsa franska steg 1.
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