Introduktionsprogram
-

preparandutbildning
programinriktat individuellt alternativ
yrkesintroduktion
individuellt alternativ
språkintroduktion

För dig som…
inte blivit behörig att söka nationellt program.
Via de fem introduktionsprogrammen kan eleven
uppnå behörighet, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Preparandutbildning
ska ge behörighet till ett nationellt program,
antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är
studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.
Du läser vanligtvis ett år på heltid. Du som är
behörig till ett yrkesprogram, men vill söka ett
högskoleförberedande program kan också läsa
denna utbildning. Undervisningen sker ofta i mindre grupper och man tar hänsyn till vilka ämnen
där du har svårigheter.

Programinriktat individuellt val
är en utbildning som ska leda till antagning på
ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen anordnas alltid för en grupp elever, är sökbart och står
öppen för elever som saknar behörighet till ett
yrkesprogram. För att antas krävs godkända betyg
i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom
krävs godkända betyg i engelska eller matematik
samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända
betyg i engelska och matematik samt i minst tre
andra ämnen. Du kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser
som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion
vänder sig till elever som saknar godkända betyg
för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen
kan utformas både för en grupp elever eller för en
enskild elev. Du får möjlighet att skaffa kunskap
om ett eller flera yrken som intresserar dig. Du
får undervisning i skolan men får vanligtvis också
göra praktik ute på en eller flera arbetsplatser.
Det ska också finnas möjlighet för dig att läsa de
ämnen du behöver för att bli behörig. En yrkesintroduktion kan ge dig behörighet till ett yrkesprogram på gymnasieskolan eller hjälpa dig att få ett
arbete eller praktikplats.

Individuellt alternativ..
utformas för dig som enskild elev och vänder sig
till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det är tänkt för dig som har särskilda
behov och kanske behöver extra mycket hjälp för
att kunna nå gymnasieskolan. Du ska få en utbildning anpassad helt efter vad som passar dig. Det
kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller
annat som du önskar.
Målet är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på
arbetsmarknaden.

Språkintroduktion..
är tänkt för dig som har ett annat modersmål än
svenska och som nyligen har anlänt till Sverige.
Tyngdpunkten ligger på svenska språket, men du
får också lära dig mer om det svenska samhället
och den svenska skolan. Du ska på bästa sätt förberedas för att så snabbt som möjligt kunna börja
på ett nationellt program.
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Aya läser språkintroduktion på IM!
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