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Introduktionsprogrammen på Hulebäck 
– flera sätt att hamna rätt

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Vi hjälper dig att komplettera betygen eller 
hitta en väg ut i arbetslivet som inte går via de 
vanliga nationella programmen på gymnasiet. 

Gemensamt för de flesta elever som läser 
IM på Hulebäcksgymnasiet är att de saknar 
tillräckliga betyg för att komma in på gymna-
siets nationella program. I övrigt är skillna-
derna stora. Det finns många anledningar till 
att betygen inte räcker till men det går alltid att 
komma vidare ändå.

Studieformerna på IM skiljer sig åt från tradi-
tionella studier och Hulebäcks introduktions-
program har en stor bredd och erbjuder:

• Studier i små grupper och anpassad under-
visning efter elevens enskilda behov. Det 
skapar en lugn studiemiljö och gör att det finns 
personal som har gott om tid med eleverna. 

• Varje elev får en individuell studieplan som 
revideras efter behov. Vi erbjuder både grund-

Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte har de betyg som krävs 
för att komma in på ett nationellt program. 

skoleämnen och gymnasiekurser beroende på 
vad man som elev behöver läsa in. En del elever 
har skolämnen fem dagar i veckan och andra 
elever läser skolämnen delar av veckan och har 
andra aktiviteter vissa dagar.

• Praktik är en viktig del på IM och många 
elever praktiserar några dagar i veckan.

• Nyanlända elever har fokus på att lära sig 
svenska språket men läser även andra ämnen 
för att så snabbt som möjligt bli behöriga att 
söka andra utbildningar eller komma i arbete.

Många av eleverna på IM går vidare till ett 
nationellt program och fortsätter studera på 
gymnasiet. Några elever söker sig till andra 
utbildningar som vi erbjuder. Andra får vida-
reutbildning på sin arbetsplats eller går direkt 
ut i arbetslivet.

Hulebäcksgymnasiet anordnar
tre introduktionsprogram:

Yrkesintroduktion:
Syftet med yrkesintroduktions-
utbildningen är att eleverna 
ska få en yrkesinriktad utbild-
ning som gör det möjligt för 
dem att etablera sig på arbets-
marknaden eller som leder till 
studier på ett yrkesprogram. 
Hulebäcksgymnasiet erbju-
der en individuellt utformad 
yrkesintroduktion samt en 
gruppbaserad yrkesintroduk-
tion, inriktad mot lager och 
logistik. Utbildningarna inne-
håller mycket praktik eller APL 
på arbetsplatser.

Individuellt alternativ:
Syftet är att eleverna ska gå 
vidare till ett nationellt pro-
gram, yrkesintroduktion, 
annan fortsatt utbildning eller 
börja arbeta. Fokus ligger på 
att läsa upp betyg samt moti-
vationshöjande insatser som 
Växtkraft, praktik m.m.

Språkintroduktion:
Syftet är att ge nyanlända 
ungdomar en utbildning med 
tyngdpunkt på det svenskasprå-
ket, vilket gör det möjligt för 
dem att gå vidare i gymnasie-
skolan eller till
annan utbildning. 

” Jag 
tycker det 
är bra att 
man på IM 
kan få en 
individ uell 
plan med 
praktik”

Niklas Berg

Växtkraft
Växtkraft är ingen traditionell 
undervisning. Vi vet att många 
elever behöver något annat för att 
kunna koncentrera sig och känna 
sig motiverade.
Växtkraft vill genom ärligt och 
kärleksfullt förhållningssätt hjälpa 
eleven att bygga upp sin tro på sig 
själv och sin förmåga att växa som 
människa.

Verksamheten bygger på små 
grupper och nära vuxenkontakter, 
där ungdomar och vuxna arbetar 
praktiskt tillsammans.
Här kan du i lugn och ro få syn på 
dina starka sidor och hitta motiva-
tion att utvecklas och gå vidare.


