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INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig, och behöver 
komplettera dina betyg, till ett nationellt gymnasieprogram. Du kan även få en 
yrkesinriktad utbildning som leder direkt ut i arbetslivet.  

 

INRIKTNINGAR 
Du söker inriktning tillsammans med din studie- och yrkesvägledare på grundskolan. 

 
Yrkesintroduktion  

Yrkesintroduktion är en flexibel utbildning som kan leda direkt ut i arbetslivet. Den passar dig som vill ha 
en praktisk yrkesutbildning utan att läsa in ett helt gymnasieprogram. På SGY kan du inrikta dig mot 
yrken inom bygg, fordon, hantverk (profil design), barn och fritid, hotell samt restaurang. 
Du kan också välja att läsa vidare på ett nationellt program.  

 
Programinriktat val, IMV 

Programinriktat val vänder sig till dig som vill få en utbildning inriktad mot ett visst nationellt program, 
som kan vara kan vara både yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Målet är att du så snart 
som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.  

 
Språkintroduktion  

Språkintroduktion är en inriktning som vänder sig till dig som nyligen anlänt till Sverige. På Språk-
introduktionen får du en individuell studieplan samt en mentor som följer upp dina studier och arbetar 
tillsammans med dig för att uppnå de mål du har satt upp. 

 

Individuellt alternativ, SGY 

Här utformas utbildningen efter dina behov och förutsättningar och ger dig en möjlighet att gå vidare till 
annan fortsatt utbildning eller till arbete. På individuellt alternativ kan du kombinera studier i 
grundskoleämnen med praktik eller arbete. I samråd med mentor utformar du din egen studieplan. 
 

Individuellt alternativ, Klippan - specialpedagogik 

Klippan är för dig som saknar gymnasiebehörighet och behöver en lugn och samlad arbetsmiljö, där 
lärarna är nära till hands för eleverna. I samråd med mentor utformar du här din egen studieplan. 
 

 

På vår hemsida kan du läsa mer:  

www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet  

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet.se

