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Information om Introduktionsprogrammen vid Nyköpings gymnasium inför 

läsåret 2020/21 
 
Programinriktat val  

 

Så kallade PRIV-platser (förkortning utifrån gamla benämningen programinriktat individuellt val) 

finns endast i mån av plats och varierar självklart från år till år beroende på antalet behörigt sökande 

på respektive nationellt program. Om det inte finns tillräckligt många behörigt sökande till ett 

nationellt program skapas så kallade PRIV-platser där meritvärdet för de elever som är behöriga för 

att söka programinriktat val, och aktivt sökt en plats via antagningen, är det avgörande för vem som 

får börja att läsa ett nationellt program. Då läser eleven tillsammans med elever på det aktuella 

nationella programmet förutom de/det ämnen/ämne som behövs för att få behörighet till gymnasiet. 

När eleven fått minst godkänt i de/det ämnen/ämnet som saknas för behörighet så ansöker eleven 

till det aktuella nationella programmet och antas sedan. Du är behörig för ett en plats på 

programinriktat val om du har godkända slutbetyg från årskurs 9 på grundskolan i någon av följande 

ämneskombinationer: 

1. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen. 

2. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen. 

3. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen. 

Tips: Läsåret 2019/20 hade vi väldigt få PRIV-platser. Förbered elever på att det kan vara väldigt 

svårt att få en PRIV-plats även om eleven är behörig till PRIV och har ett högt meritvärde. Om 

eleven får börja på programinriktat val kan eleven i värsta fall få ett besked en bit in på höstterminen. 

Det är viktigt att eleven ger sitt andra alternativ, dvs en annan inriktning på 

Introduktionsprogrammen, en bra start genom att påbörja den direkt hos oss.  

 

Yrkesintroduktion 

 

Yrkesintroduktionen vänder sig till elever som saknar betyg för behörighet till ett yrkesprogram. 

Eleven kan läsa cirka 600 gymnasiepoäng utspritt på tre år där det under det första året läggs extra 

fokus på att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram men där eleven direkt får prova på 

gymnasiekurser i respektive yrkesinriktning. Om eleven inte blir behörig till nationella program efter 

första året kommer skolan redan under andra året styra fokus mot att istället öka elevens möjligheter 

att bli anställningsbar på arbetsmarknaden genom bland annat praktik och utökade gymnasiekurser 

där eleven läser mot Skolverkets föreslagna yrkespaket. Finns möjligheten att nå gymnasiet inom 

rimlig tid efter år ett kvarstår självklart den möjligheten även under år två och tre. Från och med 

läsåret 2020/21 erbjuder vi yrkesintroduktionsinriktningarna: Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- 

och anläggning, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt 

Vård- och omsorgsprogrammet. Vilken specifik yrkesinriktning respektive yrkesintroduktion har 

kommer att tydliggöras inom kort i en annan bilaga. 

 

Yrkesinriktningarna på Introduktionsprogrammen är sökbara i förväg via antagningen och har ett 

begränsat antal platser. Urval görs via meritvärde men också via intervjuer.   

 

Individuellt alternativ  

 

Individuellt alternativ riktar sig både till de elever som har stora kunskapsbrister och/eller svag 

motivation samt elever som vill ha en mer allmänt inritad utbildning som förbereder dem för annan 

utbildning. Möjligheten finns även att läsa gymnasiekurser i engelska, matematik och 

svenska/svenska som andraspråk lokalt på Introduktionsprogrammen liksom andra gymnasiekurser 

där det finns plats över hos våra nationella program vid Nyköpings gymnasium. 

 



 
 

För elever med en mycket stor frånvaro under grundskolan och som eventuellt har andra svårigheter, 

socialt eller kunskapsmässigt, har vi en organisation inom individuellt alternativ som vi kallar Lilla 

gruppen. Här har vi ett begränsat antal platser där fokus ligger på att få ut eleven mer självständigt i 

ordinarie undervisning och eventuellt praktik men där eleven även blir erbjuden en trygg tillvaro via 

den mindre gruppens personal och lokaler.  

 

Inom individuellt alternativ finns även något vi kallar Stegen. Här placeras elever innan skolstarten 

då dessa elever redan har utredningar som påvisat vissa diagnoser eller andra svårigheter som gör 

det extra komplicerat att klara skolgången. Stegen har sin egen personal och lokaler men finns precis 

som övriga IM i enheten Gripen. För Stegen är Lena O´Connor ansvarig chef.   

 

Språkintroduktion 

 

På Språkintroduktionen studerar nyanlända ungdomar eller elever som varit i Sverige en kortare tid 

och är i stort behov av svenska som andraspråk. Vi har olika inriktningar inom Språkintroduktionen 

där eleven blir placerad utifrån svenskkunskaper, skolbakgrund och ambition. Målet för eleverna 

inom språkintroduktionen är att de ska bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, behöriga till 

ett annan utbildning eller öka sina chanser att bli anställningsbara.  

 

 

 


