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Introduktions-
program

Bli behörig till gymnasiet via vårt

Skolan, boendet och fritiden

Ingelstadgymnasiet har ca 200 elever som går på skolans 
olika fördjupningar inom naturbruksprogrammet: Djurvård, 
Djursjukvård, Lantbruk, Naturvetenskaplig profil, Ridsport 
samt Introduktionsprogram. De flesta av eleverna bor på 
skolans internat vilket ger stor gemenskap. Det finns personal 
på skolan/internatet dygnet runt vilket skapar extra trygghet 
för dig som elev. Vi har en god stämning på skolan, både på 
lektionerna och på fritiden. Läs mer om boende, mat och 
fritid på vår hemsida.

Du har också möjlighet att ansöka om att ta med egen häst, 
hund eller mindre sällskapsdjur till skolan.

Vill du veta mer?

Om du går in på vår hemsida www.ingelstad.nu hittar du mer 
information om skolans utbud. 

Har du eller dina föräldrar frågor?

Kontakta Catharina Rappner, specialpedagog, som är ansvarig 
för vårt Introduktionsprogram på telefonnummer
0733-47 78 61 eller skicka e-post till  
catharina.rappner@ingelstad.nu



Vill du bli behörig till gymnasiet?
I så fall kan du välja mellan två olika 
introduktionsprogram hos oss.

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Du följer naturbruksprogrammets timplan när du läser pro-
graminriktat individuellt val, och tillhör en klass samtidigt som 
du läser upp de ämnen du saknar. Du kan söka programinriktat 
individuellt val till alla våra utbildningar d.v.s. ridsport, djurvård, 
hund, djursjukvård, lantbruk-lantbruk och lantbruk-entreprenad.
För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska 
som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska 
eller matematik samt i minst fyra andra ämnen från grundskolan, 
alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt minst 
tre andra ämnen.

Introduktionsprogrammet är till för dig som inte uppnått be-
hörighet till gymnasial utbildning.
Målet med Ingelstadgymnasiets introduktionsprogram är att 
du efter utbildningen påbörjar ett yrkesprogram på gymnasiet.

De två introduktionsprogrammen som vi erbjuder dig är
Programinriktat individuellt val (PRIV) och Yrkesintroduktion.

Välkommen med din ansökan!

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar fler godkända 
betyg för behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.
Hos oss läser du de kurser som ger dig behörigheten samtidigt 
som du får möjlighet att följa en klass och läsa valda kurser ur 
Naturbruksprogrammet.

Om du söker Yrkesintroduktion hos oss kommer du under slutet 
av vårterminen i årskurs nio att bli kallad till en intervju. Intervjun 
genomförs för att få en uppfattning om dina behov och önskemål 
inför en eventuell skolstart hos oss.


