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Sam ordnare 



Introduktionsprogrammen är till för dig som har ämnen kvar att läsa för att bli behörig till ett 
nationellt gymnasieprogram, eller för att kunna söka jobb eller annan utbildning. Här får du chans att 
läsa de ämnen du saknar.  

"Vi har samma möjligheter som alla andra men det kan ta lite längre tid", säger en f.d elev som gått 
språkintroduktion.  

"Det bästa är att du får mycket hjälp och att du får möjlighet att studera i din takt utan stress", säger
en f.d elev som gått individuellt alternativ.  

Individuellt alternativ (IMA)  
är för dig som inte är behörig att söka till ett 
nationellt program. Du kan erbjudas den 
studietakt och det innehåll som är bäst lämpat 
utifrån dina förutsättningar, behov och mål på 
kort såväl som på lång sikt.  

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som 
eleven saknar godkända betyg i möjlighet att läsa 
gymnasiekurser.   

Yrkesintroduktion (IMY)  
är en yrkesinriktad utbildning som underlättar 
för dig som vill komma ut på arbetsmarknaden. 
Den här utbildningen kan också leda till studier 
på ett nationellt program. Det som är unikt med 
det här programmet är att du varvar praktik med 
traditionella studierna i skolan för att bryta av 
och få en fot in i yrkeslivet.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Språkintroduktion (IMS)  
har fokus på svenskan, men här erbjuds 
också många andra ämnen. Det här är 
programmet för dig som inte har svenska 
som modersmål och vill förbereda dig för att 
gå vidare till en gymnasieutbildning eller 
annan utbildning. 

 
Programinriktat val (IMV)  
syftar till att elever skall få en utbildning som är 
inriktad mot ett visst nationellt program, och ska så 
snart som möjligt kunna antas till det nationella 
programmet. Det nationella program som 
utbildningen är inriktad mot kan vara både ett 
yrkesprogram eller ett högskoleförberedande 
program. Hemkommunen ansvarar för att alla elever 
som är behöriga till programinriktat val erbjuds 
programmet. En elev är behörig som har; godkänt i 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik 
och engelska samt tre andra ämnen eller svenska 
eller svenska som andraspråk, matematik eller 
engelska och fyra andra ämnen. 


