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1. Preparandutbildning

Är en utbildning för dig som är studiemo�verad och snabbt vill bli behörig �ll e� na�onellt 

gymnasieprogram. Utbildningen pågår under högst e� år. 

Du får inte läsa de grundskoleämnen där du redan få� minst godkänt betyg. Preparandutbildningen kan vara

 e� alterna�v för den som är behörig �ll e� yrkesprogram men inte �ll e� högskoleförberedande program. 

Till preparandutbildningen kan du göra en intresseanmälan. Både grundskolans ämnen och gymnasiekurser 

kan ingå i en preparandutbildning. 

2. Programinriktat individuellt val

Har du e� speciellt yrkesprogram i sikte och är nära a� bli behörig? 

Då kan du snabbt skaffa dig behörighet genom a� gå det här programmet. För a� antas måste du vara 

godkänd i svenska eller svenska i andraspråk, samt i engelska eller matema�k + minst fyra andra ämnen. 

Är du godkänd i både matema�k och engelska räcker det med a� du är godkänd i y�erligare tre ämnen. 

Tanken är a� du så fort som möjligt ska bli fullt behörig för a� däre�er kunna bli mo�agen på det 

program du önskar. Programinriktat individuellt val anordnas i mån av plats. Om det finns fler 

sökande än antalet �llgängliga platser så sker urvalet på dina betyg.

3. Yrkesintroduk�on

Utbildningen ska underlä�a för dig a� etablera dig på arbetsmarknaden eller leda �ll studier på e� 

yrkesprogram. Utbildningen kan innehålla kurser på grundskole- och gymnasienivå samt prak�k. 

4. Individuellt alterna�v

Är alterna�vet för dig som behöver mycket stöd och hjälp för a� klara studierna. 

Utbildningen på det individuella alterna�vet anpassas e�er vad som passar just dig. 

Det kan exempelvis handla om studier, en prak�kplats eller någon annan ak�vitet som du behöver 

för annan fortsa� utbildning eller arbetsmarknaden.

5. Språkintroduk�on

Har du nyligen kommit �ll Sverige och har e� annat modersmål än svenska? 

Språkintroduk�onen inriktar sig på a� du ska lära dig svenska språket, men du får också lära dig mer om 

det svenska samhället. Målet är a� du ska kunna bli behörig 

och gå vidare �ll gymnasieskolans na�onella program eller �ll annan utbildning.

Gemensamt för alla introduk�onsprogram

En individuell studieplan som även omfa�ar eventuella åtgärdsprogram ska upprä�as för alla elever. 

Du och dina föräldrar medverkar i studieplaneringen och i den löpande uppföljningen.

Du har rä� �ll hel�dsstudier om du inte önskar annat och dina önskemål överensstämmer med målet för 

utbildningen. Rektor beslutar. 

Studier på introduk�onsprogram berä�gar �ll studiebidrag (CSN) så länge de överenskommelser vi gjort 

i den individuella studieplanen fullföljs. Skolk rapporteras �ll CSN som sedan avgör om studiebidraget ska 

dras in.Studier på introduk�onsprogram leder inte �ll en gymnasieexamen, däremot kan 

e� gymnasieintyg u�ärdas när du slu�ört dina studier.

Introduk�onsprogrammen ger dig som saknar behörighet �ll gymnasiet nya möjligheter. 

Genom a� gå något av programmen kan du.

Skaffa dig behörighet �ll något av de na�onella programmen 

Förbereda dig för arbetsmarknaden 

G å vidare �ll en annan utbildning

Fem introduk�onsprogram 
- För dig som saknar behörighet �ll gymnasieskolan
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