GYMNASIEFÖRBEREDANDE

Introduktionsprogrammen
PREPARANDUTBILDNING • PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
• YRKESINTRODUKTION • SPRÅKINTRODUKTION • INDIVIDUELLT ALTERNATIV
PREPARANDUTBILDNING IM-PRE
På den här utbildningen kan du läsa in behörigheten
till ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande
program. Du läser tillsammans med eleverna på ditt
önskade program och får extra stöd i de ämnen du
behöver för att bli behörig. Elev som uppnår behörighet tidigt under läsåret kan, om det finns plats antas på
ett nationellt program.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL IM-PRO
Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och tanken är att du så snart som möjligt kan antas till programmet. Du läser tillsammans med eleverna
på ditt önskade program och får extra stöd i de ämnen
du behöver för att bli behörig. Det är för dig som
behöver läsa in de ämnen som krävs för behörighet till
ett yrkesprogram. Behörighetskravet är lägst betyget E
i svenska/svenska som andra språk plus matematik eller
engelska samt fyra andra ämnen. Eller lägst betyget E i
svenska/svenska som andra språk plus matematik plus
engelska samt tre andra ämnen.

YRKESINTRODUKTION IM-YRK
Falu gymnasium erbjuder yrkesintroduktionsutbildning på alla sina yrkesprogram.
Du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller
som leder till studier på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion står öppen för dig som inte har
de godkända betyg som krävs för behörighet till ett
yrkesprogram. Utbildningen anpassas efter ditt behov
och ska i första hand innehålla karaktärsämnen och
arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom yrket. Utbildningen innehåller även grundskoleämnen (i första
hand matematik, svenska/svenska som andra språk
och engelska) som eleven inte har godkända betyg i
och gymnasiegemensamma ämnen, kan också ingå.
Du läser utbildningen tillsammans med övriga elever
på det yrkesprogram du har valt och kan avsluta din
utbildning med en gymnasiexamen eller ett samlat
betygsdokument.

SPRÅKINTRODUKTION IM-SPR
Utbildningen är till för dig som har ett annat modersmål än svenska och nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket. Du erbjuds
också att läsa matematik, engelska och ytterligare
ämnen utifrån individuella behov.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV IM-IND
Du läser grundskoleämnen som kan ge dig behörighet till vidare studier, på gymnasieskola, vuxenutbildning eller folkhögskola. Den är för dig som behöver
extra mycket hjälp med studierna. Utbildningen
anpassas individuellt efter dina behov.

