IM
INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

rammen
g
ro
p
s
n
o
ti
k
u
d
o
tr
In
till ett
- gör dig behörig
gram
ro
p
ie
s
a
n
m
y
g
t
ll
e
n
natio
PÅ BÄCKADAL FINNS FYRA NATIONELLA
INTRODUKTIONSPROGRAM
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion
• Programinriktat individuellt alternativ
• Yrkesintroduktion

VI ERBJUDER DIG
• Personal med ett gott bemötande och positiva
förväntningar på dig.
• Undervisning i mindre grupper.
• Klara möjligheter att komma vidare utifrån dina
egna mål och önskemål.
Här får du stärka din självkänsla genom framgång i ditt skolarbete och hitta möjligheter utifrån
dina egna förutsättningar tillsammans med
kunnig personal.

SPRÅKINTRODUKTION (IMSPR)
IMSPR är till för dig som nyligen anlänt till Sverige,
och behöver hjälp med att bli behörig till ett
nationellt gymnasieprogram.
Du studerar som regel i grupp tillsammans med
andra elever som går IMSPR. IMSPR är inte sökbart genom ordinarie gymnasieansökan.
PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)
IMPRO är till för dig som är nära nationell behörighet och endast saknar enskilt betyg för att bli
behörig till yrkesprogram.
Du studerar som regel integrerad i en klass som
går nationellt yrkesprogram. IMPRO är sökbart
genom ordinarie gymnasieansökan.
YRKESINTRODUKTION (IMYRK)
IMYRK är till för dig som ej är gymnasiebehörig,
men som vill gå en utbildning närliggande ett
yrkesprogram. Utbildningen kan antingen syfta till
jobb eller att komma in på nationellt yrkesprogram.
På Bäckadal har vi IMYRK kopplat till flera av våra
yrkesutbildningar, t ex Industritekniska programmet
och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.
IMYRK är sökbart genom ordinarie gymnasieansökan.
INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMIND)
IMIND är till för dig som ej har gymnasiebehörighet.
Målet med utbildningen kan t.ex. vara att komma in
på nationellt gymnasieprogram eller att få ett jobb.
Du studerar som regel i grupp tillsammans med
andra elever som går IMIND. IMIND är inte sökbart
genom det ordinarie gymnasiesöket.

På Bäckadalsgymnasiet får du bra
förutsättningar för att skapa din egen framtid,
vilken inriktning du än väljer.
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SOL
Bäckadalsgymnasiets Skriv- och Läscentrum
(SOL) kan du utnyttja om du behöver hjälp med
att nå dina studiemål. SOL är i första hand till
för dig om har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi,
matematiksvårigheter eller andra inlärningshinder, till exempel koncentrationssvårigheter.
På SOL hjälper vi dig med att finna nya vägar
när du kört fast i något teoretiskt ämne samt att
träna dina förmågor vad gäller läsning, skrivning
och räkning. Vi jobbar med att hitta ditt bästa
sätt att lära. Här finns även kompetens att utreda
dina läs-, skriv-, eller matematiksvårigheter om
detta skulle var lämpligt.
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