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introduktionsprogrammen
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Framtiden är din
Gymnasiets introduktionsprogram passar dig som av någon anledning
saknar betyg från grundskolan. Här studerar du på heltid och följer en
studieplan anpassad för dig med de ämnen och kurser du behöver för
att nå ditt mål. Kanske vill du få behörighet till ett nationellt program
eller hitta en väg ut i arbetslivet.
Det finns fyra olika introduktionsprogram:
• Språkintroduktion (IMS)
• Individuellt alternativ (IMA)
• Yrkesintroduktion (IMY)
• Programinriktat val (IMV)
De tre första programmen har också anpassningar med special
pedagogisk verksamhet, för dig som behöver extra stöd.
I den här broschyren kan du läsa mer om programmen och få hjälp
med ditt skolval. Framtiden är viktig – och den är din!
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Gymnasiedirektör
Stockholms stads gymnasieskolor
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Så

förbereder
du dig inför

gymnasievalet

Läs om
programmen
Läs på om alla program,
både de nationella
programmen och introduktionsprogrammen.
Vilket passar just dig?

Besök skolorna
Vad kan du söka?

Besök de skolor som du är
intresserad av, på plats eller
digitalt.

Om du av någon
anledning saknar ett
eller flera grundskolebetyg
så finns introduktionsprogrammen med många
varianter och flexibla lösningar.

På ”öppet hus” får du träffa elever och
lärare, se hur lokalerna ser ut och ställa
frågor om saker som är viktiga för dig
samtidigt som du testar resvägen.
Vissa skolor har även prova-på-dagar. Då kan du
få testa hur det är att vara elev på skolan.

söker
du till

Så här
Ta hjälp av SYV
Ta hjälp av studie- och yrkesvägledare på din skola. De kan
berätta mer om både de nationella
programmen och introduktionsprogrammen.

gymnasiet

Sök i rätt ordning
Sätt de program du är mest
intresserad av överst. Prata med
din studie- och yrkesvägledare om
behörighet och hur du ska rangordna dina val.

Välj många!

Sök både nationella program och introduktionsprogram.
Lägg till minst ett introduktionsprogram, gärna fler, ur den
här broschyren.

Gör många val när du ska
söka. Det är särskilt viktigt
om du söker introduktionsprogram
eftersom de har färre platser än de
nationella programmen.

Kom ihåg att
tacka ja!

Håll koll på
viktiga datum

När du får ditt antagningsbesked
är det viktigt att du tackar ja till
den plats som du blivit antagen till.

Alla viktiga datum under gymnasie-
antagningen hittar du på
gymnasieantagningen.storsthlm.se

3

Språkintroduktion (IMS)
Språkintroduktion passar dig som nyligen har anlänt till Sverige.
Här får du kunskaper med tyngdpunkt i det svenska språket.
Du läser mest svenska. Beroende på vilket mål du har med din
utbildning kan du också läsa grundskoleämnen och i vissa fall
gymnasiekurser. Du kan också erbjudas praktik som stöd i
språkinlärningen.
Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar
och är mellan ett och tre år.

Vad leder utbildningen till?
Efter utbildningen kan du gå vidare till andra introduktionsprogram, nationella program, folkhögskola eller arbete.

Språkintroduktion med
specialpedagogisk verksamhet
Du kan också läsa språkintroduktion med två olika specialpedagogiska verksamheter, om du behöver ytterligare stöd:

Specialpedagogisk verksamhet
Specialpedagogisk verksamhet innebär att undervisningen och
lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov. Även grupp
storleken och arbetssätten anpassas. Personalen har specialpeda
gogisk erfarenhet och kompetens.
Språkintroduktion med specialpedagogisk verksamhet finns på
Bernadottegymnasiet.

Specialpedagogisk verksamhet alfagrupp
För dig som är nyanländ och har kort eller ingen skolbakgrund
finns specialpedagogisk verksamhet alfagrupp. Du får arbeta med
grundläggande läs- och skrivinlärning, matematik och omvärlds
orientering. Undervisningen och lärmiljön planeras och anpassas
utifrån dina behov. Även gruppstorleken och arbetssätten anpassas.
Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.
Språkintroduktion med specialpedagogisk verksamhet alfagrupp
finns på Spånga gymnasium.
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Individuellt alternativ (IMA)
Du som vill ha en utbildning helt anpassad efter dina mål och
förutsättningar ska välja individuellt alternativ. Här pluggar
du vad du behöver. Det kan vara grundskoleämnen och gym
nasiekurser. Även olika motiverande insatser kan ingå. Längden
på utbildningen anpassas efter dina behov.

Vad leder utbildningen till?
Utbildningen förbereder dig för att söka vidare till ett nationellt
program, annan utbildning eller för att ta dig ut i arbetslivet.

Individuellt alternativ med
specialpedagogisk verksamhet
Du kan också läsa individuellt alternativ med två olika specialpedagogiska verksamheter, om du behöver ytterligare stöd:

Specialpedagogisk verksamhet
Specialpedagogisk verksamhet innebär att undervisningen och
lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov. Även gruppstor
leken och arbetssätten anpassas. Personalen har specialpedagogisk
erfarenhet och kompetens.
Individuellt alternativ med specialpedagogisk verksamhet finns på
ESS-gymnasiet.

Specialpedagogisk verksamhet inom AST
Specialpedagogisk verksamhet inom AST innebär att undervisningen
och lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov. Även
gruppstorleken och arbetssätten anpassas. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens om autismspektrumtillstånd
(AST).
Individuellt alternativ med specialpedagogisk verksamhet inom AST
finns på Anna Whitlocks gymnasium och ESS-gymnasiet.
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Yrkesintroduktion (IMY)
Yrkesintroduktion är för dig som har siktet inställt på att
börja jobba. Du läser de ämnen och kurser du behöver för
att nå målet med din utbildning. Du får även vara på APL
(arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik.
Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar
och är mellan ett och tre år.

Vad leder utbildningen till?
Yrkesintroduktion ger dig en yrkesinriktad utbildning för att
kunna söka ett yrkesprogram eller ett arbete.

Yrkesintroduktion med
specialpedagogisk verksamhet
Du kan också läsa yrkesintroduktion med specialpedagogisk
verksamhet, om du behöver ytterligare stöd. Det innebär att under
visningen och lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov.
Även gruppstorleken och arbetssätten anpassas. Personalen har
specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.
Yrkesintroduktion mot restaurang- och livsmedelsprogrammet
med specialpedagogisk verksamhet finns på Stockholms hotelloch restaurangskola.
Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet med specialpedagogisk verksamhet finns på Spånga gymnasium.
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Programinriktat val (IMV)
Om du redan vet vilket nationellt program du vill gå ska du
välja programinriktat val. Då läser du ämnen som förbereder
dig för just det programmet. Det kan vara ett yrkesprogram
eller ett högskoleförberedande program.
För att få börja på denna utbildning måste du ha godkänt
i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och
engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska
som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra
ämnen.
Utbildningen är ett år.

Vad leder utbildningen till?
När du har uppnått behörighet övergår du till ett nationellt
program.
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Hitta ditt program
Skolor

Språk
introduktion

Anna Whitlocks gymnasium
Bernadottegymnasiet
Blackebergs gymnasium
Bromma gymnasium

✓
✓
✓

ESS-gymnasiet
Globala gymnasiet

✓

Kungsholmens gymnasium/
Stockholms musikgymnasium

✓

Individuellt
alternativ

Yrkesintroduktion

Programinriktat val

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Spånga gymnasium

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Stockholms hotell- och
restaurangskola

✓

✓

✓

✓

✓

Kungsholmens västra gymnasium
Kärrtorps gymnasium

✓

Midsommarkransens gymnasium
S:t Eriks gymnasium

Stockholms transport- och
fordonstekniska gymnasium
Södra Latins gymnasium

✓

Thorildsplans gymnasium
Östra Reals gymnasium

✓

✓

✓

Med reservation för förändringar av utbudet.

Mer information hittar du på
gymnasieskola.stockholm

