
Om du inte har behörighet till ett nationellt 
gymnasieprogram ger introduktionsprogrammen dig 
ett par olika vägar att gå. Programmen fungerar som 
en fortsättning på din grundskola och förbereder dig 
inför det gymnasieprogram och/eller arbetsliv som du 
siktar på. Ibland kan praktik på ett gymnasieprogram 
eller en arbetsplats ingå.

På Ystad Gymnasium kan du välja mellan 
Individuellt alternativ, Individuellt alternativ anpassat, 
Programinriktat val, Språkintroduktion och 
Yrkesintroduktion.

Dina förutsättningar avgör vilket program som passar 
dig bäst och vi gör alltid en personlig planering, som 
kallas 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.
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INTRODUKTIONSPROGRAMMEN (IM)  / INRIKTNINGAR

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 autismspektrum 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.

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.

Du kan söka Programinriktat val på alla nationella 
program. Varje program avgör om det finns plats med 
hänsyn till hur många som söker.

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.

YRKESINTRODUKTION

Yrkesintroduktion är en praktisk utbildning med en individuell studieplan. Antingen 
läser du i ett år för att sedan gå vidare till ett nationellt program, eller så läser du 
ett till tre år mot ett studiebevis. Du väljer mellan sex olika yrkesinriktningar.

Naturbruk
Programmet är ett yrkesinriktat 
program där du får grundläggande 
kunskaper inom det som kallas grön 
sektor. Efter avslutad utbildning har du 
kunskaper för arbete inom trädgård, 
park, plantskola, eller växthus.

Restaurang och livsmedel 
Här får du grundläggande kunskaper 
inom restaurang och livsmedel. Efter 
avslutad utbildning har du kunskaper för 
arbete inom restaurang, storkök eller 
mindre kök.

Vi har ett eget kök och restaurang på 
skolan där du får möjlighet att lära dig 
det mesta om matlagning och servering.

Vård och omsorg
Vård och omsorg förbereder dig för 
arbete inom hälso- och sjukvård 
eller inom social omsorg. Du kan få 
prova på yrket med arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) i olika verksamheter 
inom vård och omsorg.

Försäljning och service
Som elev på programmet får du 
grundläggande kunskaper inom 
administration, handel och varuhantering. 
Efter avslutad utbildning har du 
kunskaper för att arbeta i exempelvis 
butik, i livsmedelsaffär, på kontor eller på 
varulager.

Fordon och transport 
Du får grundläggande kunskaper inom 
service och underhåll av personbilar. 
Efter avslutad utbildning har du 
kunskaper för arbete i verkstad, inom 
bildemontering, på reservdelslager eller 
med reparation av personbilar.

Bygg och anläggning 
Här får du grundläggande kunskaper 
inom fastighet, anläggning och 
byggnation. Efter avslutad utbildning 
har du kunskaper för arbete med 
reparationer, nyproduktion och underhåll 
av fastigheter eller markarbete. Skolan 
har en egen verkstad där du får möjlighet 
att lära dig det mesta om byggnation.




