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Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Skolplikten upphör efter grundskolan. Att gå på
gymnasieskolan är frivilligt, och därmed är naturligtvis också introduktionsprogrammen frivilliga. Men kom ihåg att om du väljer att gå ett
introduktionsprogram gäller närvaroplikt!
Introduktionsprogrammen kan ge dig behörighet att söka ett nationellt program. Du får samtidigt möjligheter att läsa in grundskolebetyg.
Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som
är obehörig till de nationella programmen inom
gymnasieskolan.

Yrkesintroduktion IMY
Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion är
för ungdomar som är intresserade av ett visst
yrkesprogram, men ännu inte är behöriga för att
studera på ett nationellt gymnasieprogram.
Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina
önskemål och möjligheter.
Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning.
Målen med utbildningen kan vara antingen att
bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller
att du som elev skall få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd
utbildning.
På Gislaveds Gymnasium erbjuder vi IMY
kopplat till dessa program;



Industritekniska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet
Du läser ämnen utifrån en grundplanering, men
det finns också utrymme för individuell planering utifrån dina behov.

Programinriktat val IMV
För att läsa ett programinriktat val inriktat mot
ett yrkesprogram krävs att du är godkänd i
Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik eller Engelska samt fyra andra ämnen.
Alternativt godkänd i Svenska/Svenska som
andraspråk, Matematik och Engelska samt tre
andra ämnen.

Individuellt alternativ IMA
Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till
arbetsmarknaden.

Här läser du de grundskoleämnen som saknas
för behörighet och kurser från ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs
behov.

Utbildningen utformas för enskild elev och
vänder sig till ungdomar som saknar behörighet
till ett nationellt program.

Språkintroduktion IMS
Språkintroduktionen riktar sig till nyligen anlända. På språkintroduktionen läser du svenska,
svenska som andraspråk, grundskoleämnen och
gymnasiekurser.
Målet är en snar övergång till ett nationellt
program eller annan utbildning.
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