
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparandutbildning (IMPRE) ska ge dig behörighet till ett nationellt program, 

antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen utformas för 

en enskild elev och ska pågå i högst ett år. 

Yrkesintroduktion (IMYRK) vänder sig till dig som saknar godkända betyg för 

behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som 

underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller studier på ett 

yrkesprogram. 

Individuellt alternativ (IMIND) förbereder dig till yrkesintroduktion, annan 

fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild 

elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt 

yrkesprogram. 

Språkintroduktion (IMSPR) är för dig som har ett annat modersmål än svenska 

och som nyligen anlänt till Sverige. Det är en utbildning i svenska för att kunna 

gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Utbildningen är inte sökbar 

utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. 

Programinriktat individuellt val (IMPRO) har syftet att du ska få en utbildning 

inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. För att söka till IMPRO skall du vara 

godkänd i svenska och ett annat basämne (engelska eller matematik) samt 

ytterligare minst fem grundskoleämnen. 

Programinriktad individuellt val har som mål att du ska bli behörig under 

det första läsåret. En elev som går programinriktad individuellt val kan bli 

behörig när som helst under läsåret. Om du inte blir behörig under läsåret, 

får du gå över till någon av de inriktningar som finns på 

introduktionsprogrammen. Det innebär att du får lämna det nationella 

yrkesprogrammet.  

 

 

Introduktionsprogrammen (IM) 

Introduktionsprogrammen är för dig 

som inte är behörig till gymnasie-

skolans nationella program. Du som är 

behörig till ett yrkesprogram kan läsa 

upp din behörighet till ett 

högskoleförberedande program på IM. 

Våra utbildningar: 

Preparandutbildning (IMPRE)  

Yrkesintroduktion (IMYRK) 

Individuellt alternativ (IMIND) 

Språkintroduktion (IMSPR) 

Programinriktat individuellt val (IMPRO) 

(Erbjuds i mån av plats.) 

 

INTRODUKTIONS- 

PROGRAMMEN 

Kontakta oss 

Lärarna: 0970-81 84 91 

SYV: 0970-81 84 70 

Programrektor: 0970-81 84 95 
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