Introduktionsprogram

Se filmen

Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och har en tydlig individualisering
som utgår från din kunskapsutveckling för att du ska nå dina mål. Inget introduktionsprogram leder till en examen. Tanken är istället att det ska leda dig
vidare till fortsatt utbildning eller arbete.
Introduktionsprogram på Gymnasium Skövde:
• Programinriktat val
• Individuellt alternativ
• Yrkesintroduktion
• Språkintroduktion
De fyra introduktionsprogrammen ser olika ut. Eftersom
de planeras utifrån dina behov och förutsättningar är
de olika långa (1-3 år), har olika syften och delvis olika
innehåll.
Vi erbjuder arbetslivsinriktade och motivationshöjande
insatser. Dessa ger dig kunskaper för arbetslivet.
Planen för din utbildning ska enligt skollagen innehålla
utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll.
Utifrån detta utformar vi tillsammans en individuell
studieplan efter dina behov och intressen, så långt det
är möjligt.
För att du ska nå dina mål följer vi upp din utveckling,
utvärderar och ändrar planen om det behövs. Det sker
alltid i samråd med dig och dina vårdnadshavare.

utformar en individuell
” Vistudieplan
som så långt det
är möjligt är formad efter
dina behov och intressen.

PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV)

YRKESINTRODUKTION

Du läser integrerat med elever på ett nationellt program.
En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst
tre andra ämnen eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. De ämnen
du saknar, får du stöd och hjälp med på fast schematid
hos oss. Resterande gymnasiekurser i karaktärsämnen
läser du tillsammans med elever på nationellt program.

Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända
betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. (Det
är dock inte tillgängligt för ungdomar som ska erbjudas
språkintroduktion). Du läser hela eller delar av yrkeskurser
som ingår i ett yrkesprogram på IM eller tillsammans med
elever på ett nationellt program.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Utbildningen är speciellt inriktad till dig som behöver
förbereda dig för att kunna söka ett nationellt program,
annan fortsatt utbildning eller en yrkesintroduktion.
Utbildningen utformas utifrån dina behov och förutsättningar och ger dig möjlighet att läsa de grundskoleämnen
som du saknar godkända betyg i. Även andra insatser
som är gynnsamma för din kunskapsutveckling får ingå i
utbildningen.

Yrkesintroduktion kan även erbjudas som 2-årig lärlingsutbildning i yrkespaket som syftar till att underlätta att
komma in på arbetsmarknaden. I lärlingsutbildningen är
halva utbildningstiden arbetsplatsförlagd.

SPRÅKINTRODUKTION
Den här utbildningen är till för dig som nyligen kommit
till Sverige och som är mellan 16 och 19 år. Du saknar
de godkända betyg som krävs för behörighet till ett
yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Utbildningen har tyngdpunkt i det svenska språket. Det
finns olika vägar att gå beroende på motivation, intresse
och dina tidigare kunskaper. På språkintroduktion arbetar
flerspråkig personal.

Mer information hittar du i Gymnasium Skövdes
utbildningskatalog 2023 och på hemsidan
gymnasiumskovde.se

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS 23 NOVEMBER!
Gymnasium Skövde förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar
i de erbjudna programmen.
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