
Introduktionsprogrammen

Individuellt alternativ

SpråkintroduktionPrograminriktat val

Individuellt alternativ - anpassat



Ystad Gymnasium – Park & Österport

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Om du inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, men gärna 
vill ha, ger introduktionsprogrammen dig ett par olika vägar att gå. De här 
programmen fungerar som en fortsättning på din grundskola och förbereder 
dig inför det gymnasieprogram du siktar på. Ibland kan praktik på ett 
gymnasieprogram eller på en arbetsplats ingå.

På Ystad Gymnasium kan du välja mellan språkintroduktion, programinriktat 
val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och individuellt alternativ 
anpassat. Ditt behov avgör vilket program som passar dig bäst och vi gör 
alltid en planering av ditt program tillsammans med dig, en individuell 
studieplan.

Efter studier på ett introduktionsprogram kan du söka vidare till ett nationellt 
gymnasieprogram, studera via vuxenutbildning, folkhögskola eller gå vidare ut 
i arbetslivet.

Mer information 
ystadgymnasium.se
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Programinriktat val

Programinriktat val är till för dig som behöver komplettera 
med kurser eller betyg för att komma in på det nationella 
gymnasieprogram du vill läsa. Utbildningen utformas efter dina 
behov och syftet är att du så snart som möjligt ska kunna söka 
in till ditt önskade program.

Språkintroduktion

Språkintroduktionen är till för dig som är nyanländ. Här får 
du läsa grundskolans ämnen utifrån en individuell planering 
enligt din målsättning. Syftet med utbildningen är att du ska 
bli behörig till studier på gymnasienivå, gå vidare till annat 
introduktionsprogram eller förbereda dig för livet efter skolan.



Individuellt alternativ

Här kan du välja själv om du vill sikta mot betyg för att gå vidare 
till en yrkesintroduktion, till ett gymnasieprogram eller direkt 
ut till arbetsmarknaden. Programmet utformas efter dig för att 
stärka din motivation, öka din omvärldskunskap och ge dig 
bästa möjliga chanser att nå dina mål. Efter utbildningen kan du 
gå till fortsatta studier eller ut i arbete.

Individuellt alternativ – anpassat

Programmet är till för dig inom autismspektrumområdet 
som saknar behörighet till gymnasiet. Utbildningen anpassas 
efter din förmåga och lektionerna sker i ditt hemklassrum 
där undervisningsgrupperna hålls små och lugna. Syftet med 
utbildningen är att du ska kunna bli behörig till studier på 
gymnasienivå, gå vidare till annat introduktionsprogram eller 
förbereda dig för livet efter skolan.




