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Program och inriktningar 

 Introduktionsprogram på Tyresö gymnasium 

● Programinriktat val (IMV) 

● Individuellt alternativ (IMA, IMA-AST) 

● Språkintroduktion (IMS) 

● Yrkesintroduktion (IMY) 

Länkar 

● Skollagen 17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan 

● Gymnasieförordning 6 kap. Introduktionsprogram 

Gemensamt för samtliga introduktionsprogram på Tyresö gymnasium 

Form Samtliga introduktionsprogram är på heltid, det vill säga minst 23 timmar 

undervisningstid i veckan.  

Resurser På Tyresö gymnasium lägger vi stor vikt av att ha IM-programmen som en 

integrerad del i hela skolan, till exempel vid skolgemensamma aktiviteter. 

Eleverna har tillgång till skolbibliotek och studiehandledning finns att tillgå i 

form av ett språkcafé. Alla elever på Tyresö gymnasium har en mentor och 

schemalagd mentorstid. 

 

Elevens individuella studieplan utformas tillsammans med elev och 

vårdnadshavare. Eleverna får studie- och yrkesvägledning som en integrerad del 

av deras utbildning, så att de stöds och vägleds inför framtida utbildnings- och 

yrkesval.  

 

Elevhälsan bedriver ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

elevhälsoarbete i nära samarbete med skolans övriga personal.  

Programinriktat val (IMV) 

Vem En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, 

matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska 

som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.   

Examensmål och syfte Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktat mot 

ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det 

nationella programmet.  

Form och huvudsakliga 

innehåll 

På Tyresö gymnasium utformas programinriktat val för enskild elev, som läser 

tillsammans med motsvarande nationella yrkesprogram. Det ämne 

(matematik/engelska) som saknas för behörighet till nationellt program läses i 

skolövergripande grupp och elev antas till det nationella programmet när 

behörighet uppnås. 

Utbildningslängd 3 år. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K17
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K17
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
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Yrkesintroduktion (IMY) 

● Hantverksprogrammet - frisöraspirant 

● Hantverksprogrammet - stylistaspirant 

● Bygg-och anläggning - målare 

● Bygg- och anläggning - träarbetare 

● Fordonsprogrammet - fordonsmekaniker 

● Hotell- och turismprogrammet - gästvärd 

● Second Chance School - individuell inriktning 

Vem Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för 

behörighet till ett yrkesprogram. 

Examensmål och syfte Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram 

eller få ett arbete. På Tyresö gymnasium organiseras huvudsakligen 

yrkesintroduktionen i grupp med målet anställningsbarhet.  

Form och huvudsakliga 

innehåll 

Yrkesintroduktionen är kopplade till Tyresö gymnasiums samtliga 

yrkesprogram. Utbildningarna följer poängplanen för respektive inriktning och 

valet av yrkeskurser baseras på skolverkets yrkespaket. Yrkeskurser läses 

tillsammans med nationella program. I övrigt läses 

grundskoleämnen/gymnasiekurser samt en orienteringskurs som innehåller delar 

av kurserna i Samhällskunskap 1a1, Psykologi 1, Mental träning 1 och Service 

och bemötande. Elever med svenska som andraspråk läser SVA. Elevernas 

utbildning innehåller praktik.  

 

Second Chance School vänder sig till ungdomar mellan 17 och 24 år som inte 

slutfört en gymnasieutbildning och som är behov av andra insatser än vad som 

kan erbjudas inom övriga introduktionsprogram på Tyresö gymnasium.  

Utbildningslängd Varierar beroende på inriktning, 2-3 år.  

Second Chance School, 1 år.  

Individuellt alternativ (IMA, IMA-AST) 

Vem Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till 

ungdomar som inte är behöriga till nationella program inom gymnasieskolan, 

eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder 

dem för annan utbildning.  

Examensmål och syfte Individuellt alternativ erbjuder eleven att studera de ämnen som krävs för att bli 

behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.  

 

Alla elever på individuellt alternativ har en individuell studieplan som utformas 

efter elevens långsiktiga mål.  

Form och huvudsakliga 

innehåll 

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i 

och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. På Tyresö gymnasium  erbjuds 

samtliga grundskoleämnen förutom musik. Grundläggande gymnasiekurser i 

engelska och matematik erbjuds. Det kan också ingå andra motiverande insatser. 

Schemat är utformat så att eleven inte får håltimmar. Mentorerna på individuellt 

alternativ har ett utökat mentorskap.  
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IMA-AST erbjuder eleverna en mentor som har tät kontakt med elever och 

vårdnadshavare, en egen hemvist samt en elevassistent kopplad till gruppen. 

Eleverna har vid behov undervisning i en mindre grupp, och har i övrigt 

undervisning i ordinarie grupper på individuellt alternativ.  

Utbildningslängd 1-3 år.  

Språkintroduktion IMS 

Vem Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige.  

Examensmål och syfte Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till 

något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. 

Språkintroduktion erbjuder eleven att studera de ämnen som krävs för att bli 

behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.  

 

Alla elever på språkintroduktion har en individuell studieplan som utformas efter 

elevens långsiktiga mål.  

Form och huvudsakliga 

innehåll 

På Tyresö gymnasium bedöms nyanlända elevers kunskaper när de påbörjar sina 

studier. SYV kartlägger elevernas bakgrund, skolerfarenheter, språk- och 

ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter i samband med 

inskrivningssamtal. Matematiklärarna, ämneslärare och SVA-lärarna kartlägger 

elevernas kunskaper i respektive ämne.  

 

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i 

och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. På Tyresö gymnasium  erbjuds 

samtliga grundskoleämnen förutom musik. Grundläggande gymnasiekurser i 

engelska och matematik erbjuds. Det kan också ingå andra motiverande insatser. 

Schemat är utformat så att eleven inte får håltimmar. Mentorerna på individuellt 

alternativ har ett utökat mentorskap.  

 

Studiehandledning är specifikt kopplat till programmet.  

Utbildningslängd 1-3 år.  

 

 

 

 


