Vad har eleven för mål?

Olika vägar i skolan för nyanlända
Maria vill bli Ingenjör. Hon är 15 år och
har precis anlänt till Sverige. Hon har inte
lärt sig svenska än men har en god skolbakgrund. Under sista året i grundskolan kommer Maria att läsa enligt prioriterad timplan
och prioritera svenska som andraspråk.

Carlos vill bli journalist. Carlos är 16 år och
har varit i Sverige ett år, kan vardagssvenska
och har en god skolbakgrund. Han går just
nu i åk 9 och har godkända betyg i flera
grundskoleämnen, men inte i svenska som
andraspråk.

Abed vill arbeta inom byggbranschen.
Abed är 17 år och har precis anlänt till
Sverige. Abed saknar skolbakgrund och kan
inte läsa och skriva på sitt modersmål, men
har erfarenhet från byggarbete.

Huda vet inte ännu vad hon vill. Huda är
18 år och har precis anlänt till Sverige. Hon
har under några år haft hemundervisning
och kan läsa och skriva på sitt modersmål
och kan grundläggande matematik.

Utbildningen på introduktionsprogrammet är individuell
och anpassas samt kombineras efter elevens mål och behov.
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Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss kommit till Sverige.
Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna
gå vidare till ett program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.
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Programinriktat val
Programinriktat val är utbildning som riktar sig till ett särskilt
nationellt program på gymnasiet. Den syftar till att eleven så snart
som möjligt kan antas till programmet på gymnasiet.
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Yrkesintroduktion
Abed

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som vill söka till ett yrkesprogram på gymnasiet men saknar godkända betyg. Den vänder sig
också till elever som vill börja arbeta så snart som möjligt.

Individuellt alternativ
Utbildningen vänder sig till dem som inte är behöriga till gymnasiet
och som har stora kunskapsbrister. Den vänder sig också till dem
som vill ha en allmänt inriktad utbildning.
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