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Introduktionsprogrammen vän
der sig till de elever som inte 
uppnått behörighet till  nationella 
program i gymnasieskolan enligt 
de behörighets regler som  gäller.  
Benämningen introduktions  program 
markerar att utbildningen inom 
dessa program syftar till 
 förberedelser, eller  introduktion, 
till annan  gymnasial utbildning 
 eller till arbets marknaden.

DET FINNS FYRA  
INTRODUKTIONSPROGRAM
Genom att gå ett introduktions
program kan du göra dig 
 behörig för nationellt program, 
du kan förbereda dig för en 
övergång till arbetsmarknaden 
eller annan utbildning.

Du kan inte få examen från ett in-
troduktionsprogram, men du får ett 
gymnasieintyg när du genomfört ut-
bildningen.

Introduktionsprogram är liksom all 
 annan gymnasieutbildning frivillig. 
Är du inskriven som elev har du 
 samma  rättigheter och skyldighe-
ter som elever på andra program. 
I samtliga introduktions program 
ingår även  annan obligatorisk verk-
samhet än ämnes undervisning.
Läs mer på: 
väggagymnasieskola.se

PROGRAMINRIKTAT VAL
Programinriktat val syftar till att 
elever ska få en utbildning som är 
inriktad mot ett visst nationellt pro-
gram och ska så snart som möjligt 
kunna antas till det nationella pro-
grammet. Det nationella program 
som utbildningen är inriktad mot 
kan vara både ett yrkesprogram el-
ler ett högskoleförberedande pro-
gram.

Behörighetskrav för att kunna  
söka programinriktat val:
• Lägst betyg E i Sv/Sva, Ma och 

Eng samt tre andra ämnen eller
• Lägst betyg E i Sv/Sva och Ma 

eller Eng samt ytterligare fyra 
ämnen.

Det finns endast ett begränsat an-
tal platser. Ansökan och antagning 
görs på samma sätt som till natio-
nella program.

YRKESINTRODUKTION
För dig som saknar betyg för be-
hörighet till yrkesprogram. Utbild-
ningen är yrkesinriktad och kan 
leda till studier på ett yrkespro-
gram eller underlätta etablering 
på arbetsmarknaden. Inom yrkes-
introduktion kombineras studier 
med praktik, i vissa fall kan hel-
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tidspraktik  förekomma. Utbildning-
en får  planeras för längre tid än 
ett år. Observera att  detta inte är 
en yrkesutbildning utan  enbart en 
 förberedelse!

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Vänder sig i första hand till dig som 
har stora kunskapsluckor eller sak-
nar  motivation för studier. Utbild-
ningen förbereder för övergång till 
yrkes introduktion eller annan skol-
form. Innehållet individanpassas 
och planeras i samråd med elevstö-
det.

SPRÅKINTRODUKTION
För dig som nyligen anlänt till Sve-
rige och behöver grundläggande 
utbildning i svenska. Ger dig grun-
den för att gå  vidare till annan ut-
bildning. 

Du har möjlighet att läsa alla 
grunds kole ämnen utom slöjd, 
 musik och hem kunskap. På Väg-
ga Gymnasieskola finns det även 
möjlighet att läsa språk introduktion 
med kurser från yrkespaketen där 
 studier och praktik kombineras Vi 
erbjuder  följande yrkespaket: ställ-
ningsbyggare, håltagare och vård-
biträde.

“Jag tycker att IM-programmet är bra, för 

du kan få ett schema som passar just 

dig och du kan praktisera om du vill. Du 

får den hjälpen du behöver och det är 

bra lärare så du har lätt för att lära sig. 

Det är roligt på IM för vi hittar alltid på 

 aktiviteter tillsammans och vi brukar äta 

frukost två dagar i veckan tillsammans.”

Milan Vujicic IM17

Jag tycker att IM-språk är bra för att här 
kan jag läsa de ämnen som jag saknar 
betyg i. Du får extra hjälp från lärare, stu-
diehandledare och specialpedagog. 

Fadumo Aden Ali IM-Språk17
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”På IM får du läsa de grundskoleämnen 

som du behöver. Målet är att bli behörig
att söka ett nationellt program, VUX  eller 

att få en introduktion och  förberedelse 

för arbetsmarknaden.”

Sara Sandström, Programsamordnare

”Vi försöker se varje elev, varje dag. Vi 
jobbar för en trygg och trevlig stämning 
på IM. Allt för att eleverna ska må så bra 
som möjligt här på Vägga Gymnasieskola.”

Patrik Engrup, Elevcoach Din framtid börjar på Vägga!


