
INTRODUKTIONSPROGRAMEN
INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Introduktionsprogrammen är för dig som inte 
är behörig att söka till något nationellt program. 
Dessa program ska ge möjlighet att komma in 
på ett nationellt program eller leda till ett arbete. 
Utbildningen är på heltid och du följer en indivi-
duell studieplan.

SKOLAN ERBJUDER DESSA PROGRAM
• Yrkesintroduktion i grupp,  

Butik och service – sökbar
• Yrkesintroduktion i grupp,  

Hotell och turism – sökbar
• Yrkesintroduktion enskilt
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion
• Preparandutbildning

YRKESINTRODUKTION I GRUPP
Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som 
saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkes
program. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för 
att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. 
Målet med utbildningen är att du när du är färdig hos 
oss är redo att börja arbeta.

På yrkesintroduktion ligger tyngdpunkten på yrkes
kurser och praktik.

Programmets upplägg:
• Åk 1 – i huvudsak teoretiska studier samt praktik 

under två kortare perioder.
• Åk 2 – i huvudsak teoretiska studier samt praktik 

under två kortare perioder.
• Åk 3 – teoretiska studier två dagar och praktik tre 

dagar per vecka.
(Med reservation för ändringar)

Inriktning Butik och service
Yrkesintroduktion med inriktning mot Butik och Ser
vice riktar sig till dig med inlärningssvårigheter med 
intresse för serviceyrken. Du kommer att ingå i en 
liten undervisningsgrupp och ha ett fast hemklassrum. 

Hur söker du till programmet?
• Du anmäler ditt intresse till din lärare,  

studievägledare eller rektor på din skola.
• Du får därefter träffa studievägledare eller 

program ansvarig på Väsby nya Gymnasium.
• Du kommer att få komma på ett studiebesök till 

Väsby nya Gymnasium under våren för att se hur 
undervisningen går till samt äta lunch.

• Du och din/dina vårdnadshavare kommer även 
att bli inbjudna till ett informationsmöte.

• Du söker via gymnasieintagningen. Ansöknings
kod: IMYRKBS

Till ansökan krävs en bilaga, en överlämning som görs 
av din grundskola. I den ska det framgå vilka inlär
ningssvårigheter du har.
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Inriktning Hotell och turism
Yrkesintroduktion med inriktning mot Hotell och 
Turism riktar sig till dig med intresse för hotell och 
turismnäringen.

Hur söker du till programmet?
• Du anmäler ditt intresse till din lärare, studieväg

ledare eller rektor på din skola.
• Du får därefter träffa studievägledare eller progra

mansvarig på Väsby nya Gymnasium.
• Du kommer att få komma på ett studiebesök till 

Väsby nya Gymnasium under våren för att se hur 
undervisningen går till samt äta lunch.

• Du och din/dina vårdnadshavare kommer även 
att bli inbjudna till ett informationsmöte.

• Du söker via gymnasieintagningen. Ansöknings
kod: IMYRKBS

YRKESINTRODUKTION ENSKILT 
Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som 
saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkespro
gram.

Tyngdpunkten ligger på praktik och du har även möj
lighet att läsa upp vissa grundskoleämnen..

Om du vill gå på detta program lämnar du en intres
seanmälan via antagningen. Kontakta din studie och 
yrkesvägledare för mer information.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV 
Individuellt alternativ förbereder elever till fortsat
ta studier på gymnasiet. Utbildningen utformas för 
enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar 
behörighet till ett nationellt yrkesprogram. 

Det individuella alternativet anpassas efter varje 
enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till 
ungdomar som har få betyg och svag motivation eller 
till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad 
utbildning som förberedelse för annan utbildning. 

Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i 
vissa fall gå individuellt alternativ.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intres
seanmälan via antagningen. Kontakta din studie och 
yrkesvägledare för mer information.

SPRÅKINTRODUKTION 
Språkintroduktion ska ge ungdomar mellan 16 – 18 år 
som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska 
för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller 
annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar 
utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs 
behov.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det för
sta kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För 
asylsökande och för de som vistas i Sverige med tids
begränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbild
ningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresse
anmälan via antagningen. Kontakta din studie och 
yrkesvägledare för mer information.

PREPARANDUTBILDNING 
Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett 
nationellt program, antingen högskoleförberedande 
eller yrkesförberedande program. 

Utbildningen är anpassad för en elev som är studie
motiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas 
för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska 
också vara möjligt för en elev att göra mindre ämnes
kompletteringar för att bli antagen till ett nationellt 
program efter kort tid. 

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresse
anmälan via antagningen. Kontakta din studie och 
yrkesvägledare för mer information.


