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Stella Nabukalu ser introduktionsprogrammet som en möjlighet att nå sitt mål att bli läkare.
Hon är övertygad om att du kan bli vad du vill, bara du kämpar. Här studerar hon tillsammans
med Abul Muman, med hjälp av läraren Charlotta Gomez.

Introduktionsprogrammen
– En chans att nå dina mål

I

ntroduktionsprogrammen är till för dig som har
betyg kvar att läsa upp för att bli behörig till
ett nationellt gymnasieprogram, eller för att
kunna söka jobb eller annan utbildning.
Målet är att komma in på ett vanligt gymnasiepro
gram, eller att läsa på Komvux eller folkhögskola
till exempel.
– Här får du chans att läsa de ämnen du saknar.
Vi har samma möjligheter som alla andra men det
kan ta lite längre tid, säger Stella Nabukalu som går
språkintroduktion.
– Det bästa är att du får mycket hjälp och att du
får möjlighet att studera i din takt utan stress, säger
Jesper Sundqvist som går individuellt alternativ.
På Härnösands gymnasium finns fem olika intro
duktionsprogram att välja mellan.
Preparandutbildningen (IMPREP) är till för dig som
har möjlighet att snabbt bli behörig till ett nationellt
gymnasieprogram. Här läser du både grundskole
kurser och gymnasiekurser och utbildningen pågår
i högst ett år.

På språkintroduktion (IMSPR) är det fokus på sven
skan, men här erbjuds också många andra ämnen.
Det här är programmet för dig som nyligen anlänt
till Sverige och vill förbereda dig för att gå vidare till
nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.
– Vi lär oss mycket svenska, jag tycker om svenska,
säger Mohamad Alkhalil.
Han drömmer om att bli polis och vill plugga
vidare för att nå dit. Stella vill bli läkare i framtiden
och studerar språk
introduktion för att komma in

på naturvetenskapsprogrammet.
– Du kan hamna rätt och nå dina mål om du käm
par. Här får du chans att bli utbildad, säger Stella.
Yrkesintroduktion (IMYRK) är en yrkesinriktad ut
bildning som underlättar för dig som vill komma
ut på arbetsmarknaden. Den här utbildningen kan
också leda till studier på ett nationellt program.
Det som är unikt med det här programmet är att du
varvar praktik med traditionella studierna i skolan
för att bryta av och få en fot in i yrkeslivet.
Programinriktat val.
Preparandutbildningen och Programinriktat indivi
duellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli
2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få
en utbildning som är inriktad mot ett visst natio
nellt program och ska så snart som möjligt kunna
antas till det nationella programmet. Det nationella
program som utbildningen är inriktad mot kan vara
både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedan
de program.
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som
är behöriga till programinriktat val erbjuds program
met. En elev är behörig som har; godkänt i svenska
eller svenska som andraspråk, matematik och engel
ska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska
som andraspråk, matematik eller engelska och fyra
andra ämnen.
Programinriktat val kan utformas både för en en
skild elev och för en grupp elever. Det innebär att
utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar.
Om den utformas för en enskild elev behöver den
inte planeras i förväg.

