Introduktionsprogrammen vänder sig till dig
som inte är behörig till ett nationellt program.
Introduktionsprogrammen fungerar som en väg till
arbetslivet eller som introduktion till gymnasiestudier.
Inom introduktionsprogrammen kan du kombinera dina
studier på många olika sätt så att det passar din bakgrund, din person och dina framtidsplaner. Du kanske
hellre vill se mer av arbetslivet för att se vad du kan
passa för framöver.
När du blir elev på något av introduktionsprogrammen
gör vi upp, tillsammans med dig och din/dina vårdnadshavare, en personlig studieplan som innehåller de
ämnen och de kurser som du vill studera. Vi kan erbjuda
alla grundskoleämnena samt flera gymnasiegemensamma ämnen. Du väljer vilka ämnen du vill läsa och
studierna anpassas efter dina behov och önskemål. Vi
har behöriga lärare i samtliga ämnen och lärarna är
utbildade i lärstilspedagogik och kan hjälpa dig att hitta
ditt bästa sätt att lära. Undervisningen genomförs i små
grupper.
Individuellt alternativ
Dina behov och dina förutsättningar är utgångspunkten
när vi gör din individuella studieplan, som kan innehålla
grundskoleämnen men även gymnasiegemensamma
ämnen och karaktärsämnen på gymnasieskolan. Du kan
kombinera studierna med praktik inom den bransch du
är intresserad av. Det kan även ingå andra insatser för
att höja din motivation för studier eller praktik. Syftet

är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan
utbildning eller ut i arbetslivet.
Programinriktat val (IMV)
Du saknar behörighet till ett visst nationellt program.
Du är studiemotiverad och bedöms bli behörig till det
program du önskar inom max ett år. Först och främst
läser du de grundskoleämnen som du inte har godkända
betyg i och som du behöver för att få behörighet till det
nationella program du önskar. Du kan också studera
andra grundskoleämnen och kurser från nationellt
program.
Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen kommit till Sverige, en utbildning med tyngdpunkt på det
svenska språket. Eleverna förbereds så att de kan söka
nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.
Yrkesintroduktionsprogram: Fordon Bilverkstad, Industriteknik och Vård- och omsorg
Du saknar behörighet till ett yrkesprogram och är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden eller in på
ett nationellt yrkesprogram. Du läser ämnen och kurser
på den nivå och i den omfattning som passar dig. I din
studieplan kan ingå grundskoleämnen, och kurser från
gymnasiets yrkesprogram alternativt korta yrkeskurser.
Arbetsplatsförlagt lärande eller praktik ingår i utbildningen för att underlätta ett framtida yrkesval och som
förberedelse för framtida arbetsliv.Yrkesintroduktionsutbildningen är en 3-årig utbildning.
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