
 

 

Introduktionsprogrammen  
 
 
Individuellt alternativ – IMA 
 
Individuellt alternativ riktar sig till ungdomar som inte har behörighet till nationellt 
program. Det kan vara ungdomar med stora kunskapsbrister och/eller låg 
motivation samt ungdomar som söker en allmän inriktad utbildning som tar dem till 
det nationella gymnasieprogram de har siktet inställt på. Det finns även möjlighet att 
kombinera studier med praktik. 
 
Vi har möjlighet att erbjuda gymnasiekurser i följande ämnen: Svenska, engelska 
och matematik. I mån av plats kan det finnas möjlighet att erbjuda gymnasiekurser 
för elever på IMA tillsammans med våra nationella program. 
 
För elever med mycket stor frånvaro under grundskolan och med eventuellt andra 
svårigheter, socialt eller kunskapsmässigt, finns Lilla Gruppen. Antalet platser är 
begränsat och fokus ligger på att genom ett målmedvetet individuellt arbete återföra 
eleven till ordinarie undervisningsgrupper och kanske praktik. Lilla Gruppen 
erbjuder en lugnare och tryggare tillvaro i egna lokaler och egen personal. 
 
Individuellt alternativ Stegen – IMA-S 
 
Inom individuellt alternativ ryms också gruppen Stegen (INDS). Detta är en särskild 
grupp för elever som har utretts och fått diagnoser inom NPF-spektret eller har 
dokumenterat andra svårigheter som gör deras skolgång komplicerad.  
Elever som ska börja hos Stegen vet oftast om detta i god tid innan höstterminen 
startar och har också haft möjlighet att träffa personalen i god tid innan skolstart. 
 
Stegen har sin egen, erfarna, personal och egna lokaler på Gripenskolan. Ansvarig 
resultatenhetschef för Stegen är Lena O’Connor. Kontaktuppgifter till Lena hittar du 
under Gymnasiesärskolan. 
 
Yrkesintroduktionen – IMY 
 
Yrkesintroduktionen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationellt 
yrkesprogram och kanske redan från start känner att gymnasiebehörighet kommer 
att bli svårt att nå eller ens är målsättningen utan snarare att öka 
anställningsbarheten genom att få sitt första arbete kopplat till just den specifika 
yrkesintroduktionsinriktningen. Elever på IMY läser 500 – 800 poäng i yrkeskurser 
under en period om tre år. Du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska 
och matematik på grundskolenivå eller gymnasienivå. Möjligheten att komplettera 
den individuella studieplanen med andra grundskoleämnen för att nå behörighet till 
nationellt yrkesprogram finns också. Målet är att du som elev är ute på praktik 2 – 3 
dagar i veckan 



 

 

 
Upplägget för vår yrkesintroduktion följer Skolverkets föreslagna 
yrkesintroduktionspaket.  
 
För mer information om hur Nyköpings gymnasiums yrkesintroduktion är upplagd 
hänvisar vi till separat dokument som finns under yrkesintroduktionen på vår 
hemsida. 
 
Yrkesintroduktionen söker du via gymnasiewebben och antalet platser är begränsat. 
Urvalskriterierna är meritvärde och/eller personlig intervju. 
 
Språkintroduktionen – IMS 
 
Språkintroduktionen är till för ungdomar från 16 år som varit i Sverige endast en kort 
tid eller är nyanlända. Centralt för all undervisning på SPR är svenska som 
andraspråk.  
 
Språkintroduktionen är nivågrupperad där du som elev placeras utifrån dina 
kunskaper i svenska språket, tidigare skolbakgrund och ambition. Målet är att du 
ska bli behörig till nationellt program innan du fyller 20 år, behörig till annan 
utbildning eller öka dina chanser till arbete. 
 
Programinriktat val – IMV 
 
PRIV-plats är ett sätt att smygstarta dina studier på ett nationellt program utan att 
du har full behörighet. Antalet PRIV-platser är begränsat och varierar från år till år 
beroende på hur många sökande med full behörighet det finns. PRIV-plats uppstår 
när ett program inte fylls med behöriga sökande. 
 
För att du ska bli aktuell för en PRIV-plats ska du aktivt ha sökt detta alternativ via 
gymnasiewebben. Detta tillsammans med ditt meritvärde är avgörande för dina 
möjligheter till PRIV om det finns plats. 
 
För att kunna söka IMV måste du vara godkänd enligt följande: 
 

1. Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + 3 andra ämnen. 
2. Svenska/svenska som andraspråk, matematik + 4 andra ämnen. 
3. Svenska/svenska som andraspråk, engelska + 4 andra ämnen. 

 
Viktigt: Inför läsåret 20/21 fanns det väldigt få PRIV-platser. Räkna inte med att du 
automatiskt kommer att få en PRIV-plats även om du har behörighet och sökt IMV. 
Det kan också ta ett tag efter skolstart innan vi vet om vi kan erbjuda dig en PRIV-
plats. Starta därför dina studier på någon av IM:s andra inriktningar medan du 
väntar på besked. 
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