
INTRODUKTIONSPROGRAMMET

Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program.  
Målet är att på bästa sätt förbereda dig för studier på ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa  
dig till en annan utbildning eller arbete. Här  får du en kort beskrivning av de fyra programmen.

IM

PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV)
Programmet är tänkt för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt  
program. Du läser en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och tanken är att du så snart  
som möjligt ska kunna antas till det programmet. Programinriktat val kan du läsa både mot yrkes- och högskole- 
förberedande program. 

1. PROGRAMINRIKTAT VAL MOT HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM 
På Tranemo gymnasieskola är programinriktat val mot högskoleförberedande program ej sökbar, men kan anordnas 
för enskild elev. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och vill bli behörig snabbt. 
Behörighetskrav:
Eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och engelska eller matematik samt minst  
4 andra ämnen, eller engelska + matematik samt minst 3 andra ämnen.
Din studieplan utformas innan skolstart i samråd med dig, dina föräldrar, IM-samordnare samt Tranemo gymnasie- 
skolas SYV (studie- och yrkesvägledare). 

2. PROGRAMINRIKTAT VAL MOT YRKESPROGRAM 
På Tranemo gymnasieskola är programinriktat val mot yrkesprogram sökbar. Detta är en möjlighet för dig som är 
inriktad på ett speciellt yrkesprogram och var nära att bli behörig. Tanken är att du så snart som möjligt ska klara de 
betyg du saknar. På Tranemo gymnasieskola läser du tillsammans med eleverna på ditt valda yrkesprogram.  
Du får extra stöd och hjälp i den eller de grundskolekurser du saknar betyg.

Om du söker ett yrkesprogram, men är osäker på om du blir behörig kan det var klokt att söka IMV i andra hand. 
Behörighetskrav:
Eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och engelska eller matematik samt minst  
4 andra ämnen, eller engelska + matematik samt minst 3 andra ämnen.

På Tranemo gymnasieskola är IMV sökbart på följande yrkesprogram: • Bygg och anläggningsprogrammet (BA)
 • El- och energiprogrammet (EE) • Industritekniska programmet (IN) • Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
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