
Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen hjälper dig att ut-
vecklas och komma vidare med dina studier 
och framtidsplaner. På introduktionsprogram-

men får du ett personligt stöd, du får chansen att 
läsa grundskoleämnen som du inte har godkänt i 
i din egen takt och i vissa fall får du möjlighet till 
praktik i kombination med studier. Våra kompe-
tenta lärare har fokus på dig och det du vill uppnå. 

Hos oss kan du läsa de flesta ämnen som du inte 
har godkänt betyg i på grundskolenivå och för-
bereda dig för fortsatta studier. Du har möjlighet 
att kontinuerligt träffa en studie- och yrkesväg-
ledare. Tillsammans lägger vi upp en individuell 
studieplan för dig. Inriktningen beror på dina för-
utsättningar, behov och mål. Att trivas i skolan är 
viktigt för att lyckas med sina studier – vi erbjuder 
trivsamma lokaler, en trygg skolmiljö med möjlig-
het till hemklassrum och erfaren personal. Vi har 
ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, 
skolpsykolog, kurator, specialpedagog och stu-
die- och yrkesvägledare. Inom lokalerna har vi 

egna verkstäder för yrkesutbildning inom fordon-
steknik, industri och hantverk. Det finns även möj-
lighet att läsa yrkeskurser inom fastighetsskötsel, 
vård och omsorg, barn och fritid, hantverk, han-
del samt restaurang och livsmedel.

I Trollhättan har vi en särskild undervisningsgrupp 
- Resursskolan. Resursskolan har ett begränsat 
antal platser och riktar sig till dig som behöver ett 
särskilt stöd i din skoldag. Målet är att varje elev 
ska uppnå sina egna kunskapsmål, hitta rutiner i 
vardagen och stärka självbilden.

Kortfakta
Omfattning individuellt

Erbjuds på 
Birger Sjöberggymnasiet 
Magnus Åbergsgymnasiet 

Nils Ericsonsgymnasiet

Är du inte behörig till gymnasieskolan och behöver komplettera dina kunskaper 
från nian? Är du nyanländ i Sverige och behöver lära dig mer svenska? 
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Introduktionsprogrammen

Vi erbjuder fyra olika introduktionsprogram. En del inriktningar är sökbara och har ett 
begränsat antal platser.

Individuellt alternativ (IMA) är för dig 
som vill ha en utbildning för att kunna få 
ett arbete eller för att kunna läsa vidare 
i gymnasieskolan eller annan utbildning. 
Du saknar något av de godkända betyg 
som krävs för att komma in på ett natio-
nellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla 
grundskoleämnen som du inte har god-
kända betyg i, kurser från nationella pro-
gram och andra insatser som du behöver 
för din kunskapsutveckling. Efter utbild-
ningen kan du söka arbete eller läsa vi-
dare i gymnasieskolan. Individuellt alter-
nativ utformas utifrån dina behov, dina 
förmågor och dina kunskaper. Praktik på 
en arbetsplats kan ingå.

Programinriktat val (IMV) syftar till att 
elever ska få en utbildning som är inriktad 
mot ett visst nationellt program och ska 
så snart som möjligt kunna antas till det 
nationella programmet. 

Det långsiktiga målet är att du på IMV 
blir behörig och går över till ett nationellt 
gymnasieprogram eller yrkesprogram 
och tar gymnasieexamen. Programinrik-
tat val kan utformas både för en enskild 
elev och för en grupp elever.

Språkintroduktion (IMS) är för dig som 
är nyanländ* till Sverige och saknar de 
godkända betyg som krävs för att gå ett 
nationellt program och behöver ha en 
utbildning i det svenska språket. Du får 
utbildning i svenska och andra ämnen 
för att bli behörig att kunna gå vidare till 
nationellt program eller annan utbildning. 
 
*Nyanländ innebär att du kommit till Sverige under de se-

naste fyra åren. 

Yrkesintroduktion (IMY) vänder sig till 
dig som saknar betyg för behörighet till
nationella yrkesprogram. På Yrkesintro-
duktion får du en yrkesinriktad utbildning
som underlättar för etablering på arbets-
marknaden eller som leder till
studier på ett nationellt yrkesprogram.

Här kan du studera grundskoleämnen och 
även gymnasiekurser från det
yrkesprogram som du är intresserad av. 
Praktik kan ingå i utbildningen.

När du avslutar yrkesintroduktion kom-
mer dina yrkeskunskaper att dokumente-
ras med ett gymnasieintyg.

Vill du veta mer? 
Gå in på birgersjoberggymnasiet.se, magnusabergsgymnasiet.se eller  
nilsericsonsgymnasiet.se för mer information om programmet och  
kontaktuppgifter för att komma och skugga. Vi ses! 
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