INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
INTRODUKTIONSPROGRAMMEN För dig som vill

studera och bli behörig för att söka ett nationellt
program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller
för annan utbildning finns fyra olika alternativ.
Behörigheten till yrkesprogram är betyg i
svenska/svenska som andraspråk, matematik,
engelska och fem andra ämnen. För behörighet
till högskoleförberedande program gäller betyg i
svenska/svenska som andraspråk, matematik,
engelska och nio andra ämnen. Vilka dessa nio
ämnen är skiljer sig något mellan de
högskoleförberedande programmen.
Du som läser på ett introduktionsprogram
kommer att följa en individuell studieplan som
ligger till grund för utbildningen inom ditt valda
program och som innehåller de ämnen/
aktiviteter som du deltar i. Undervisningen på
samtliga introduktionsprogram innebär
heltidsstudier.
Programinriktat val (IMV)
Programinriktat val innebär att du läser på ett
nationellt program samtidigt som du läser in det
ämne som du inte är godkänd i efter årskurs nio.
En elev är behörig som har: godkänt i svenska
eller svenska som andraspråk, matematik och
engelska samt minst tre andra ämnen eller
svenska eller svenska som andraspråk, matematik
eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Individuellt alternativ (IMA)
Individuellt alternativ utformas för enskild elev
och vänder sig i första hand till dig som inte är
behörig till ett program eller som vill ha en mer
allmänt inriktad utbildning som förbereder för
annan utbildning. Utbildningen innehåller i
första hand grundskoleämnen som du saknar
godkända betyg i men hela eller delar av
gymnasieskolans kurser kan också erbjudas.
Praktik på heltid eller i kombination med
studier kan också vara ett alternativ på IMA.
Språkintroduktion (IMS)
Språkintroduktion är till för dig som nyss har
kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på
svenska språket för att du ska kunna gå vidare
till något annat program i gymnasieskolan, eller
till annan utbildning. Förutom svenska som
andraspråk kan utbildningen innehålla
grundskoleämnen och gymnasiekurser som du
behöver för din fortsatta utbildning.
Yrkesintroduktion (IMY)
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som
saknar godkända betyg för behörighet till ett
yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad
utbildning för att kunna söka till ett
yrkesprogram eller få ett arbete. Detta alternativ
erbjuds för närvarande inte på Vasagymnasiet.
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Kontakta för mer information:

Lena Wall
Programansvarig IMA
tel: 070-252 07 18
e-post: lena.wall@arboga.se
Berit Björk
Programansvarig IMS
tel: 0589-870 96
e-post: berit.bjork@arboga.se
Studie- och yrkesvägledare
telefon: 0589-872 38, 073-765 72 38
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