Introduktionsprogrammen
Program: Yrkesintroduktion • Individuellt alternativ • Språkintroduktion

Nå dina mål och förbered dig för gymnasiet

I

ntroduktionsprogrammen är till för dig som saknar
behörighet till gymnasiet. Här förbereds du för att
kunna komma in på något av de nationella programmen eller gå vidare ut i yrkeslivet.
På Rinmangymnasiet erbjuds yrkesintroduktionsprogrammet med fyra olika inriktningar samt två icke
sökbara introduktionsprogram: individuellt alternativ
och språkintroduktion. Du kan läsa mer om de olika
programmen nedan. Prata också med din studie- och
yrkesvägledare.

Yrkesintroduktionsprogrammet

Y

rkesintroduktionsprogrammet är en yrkesinriktad
utbildning som leder till vidare studier på ett
yrkesprogram eller förbereder dig för yrkeslivet.
Programmet vänder sig till dig som saknar godkända
betyg för behörighet till ett yrkesprogram. På Rinman
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gymnasiet väljer du mellan fyra inriktningar: Barn och
fritid, Industriteknik, Restaurang och livsmedel eller
Vård och omsorg.
Du följer en individuell studieplan där du kan läsa
svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Du
läser också karaktärsämnen som tillhör den inriktning
du valt. Grupperna är små, 10-16 elever. Du har också
möjlighet till 15 veckors praktik/apl under utbildningen.
>> Barn och fritid är en utbildning för dig som är intres
serad av att arbeta med barn och vill lära dig att
planera, organisera och leda olika aktiviteter. Du
får ta ansvar, samarbeta och vara aktiv. Du ser ett
framtida yrkesliv med barn.
>> Industriteknik är en utbildning för dig som är intres
serad av praktisk teknik. Du ser ett framtida yrke
inom tillverkningsindustrin.

Kontakt
Anette Fogelberg, biträdande rektor
073-950 00 38 • anette.fogelberg@eskilstuna.se
Helena Medin, studie- och yrkesvägledare
072-145 25 06 • helena.medin@eskilstuna.se
Wivi-Ann Pettersson, studie- och yrkesvägledare
072-145 25 93 • wivi-ann.pettersson@eskilstuna.se
Christer Hellqvist Gustafsson, handledare
073-950 64 33 • christer.gustafsson8@eskilstuna.se

Ansökan
På eskilstuna.se/Att-soka, hittar du information och länkar
till det mesta du behöver veta inför valet. Där finns också
en länk till ansökan som görs på nätet.
Varje program har egna sidor på e
 skilstuna.se/gymnasium.

>> Restaurang och livsmedel är en utbildning för dig
som är intresserad av matlagning och service. Du
vill jobba inom restaurangbranschen.
>> Vård och omsorg är en utbildning för dig som vill
arbeta med människor som behöver ditt stöd. Du
får en helhetssyn på hur kroppen fungerar, hur vi
reagerar i olika situationer och vilka behov vi har.
I utbildningen läser du kurser i hälsa, omsorg,
medicin, psykiatri och om människors livsvillkor.
Du ser ett framtida yrkesliv inom vård och omsorg.

Individuellt alternativ

I

ndividuellt alternativ är ett icke sökbart introduktionsprogram för dig som inte har godkänt betyg
i flera grundskoleämnen. Här får du möjlighet att
läsa upp dina betyg i svenska, engelska och matematik för att sedan gå vidare till annan utbildning. Praktik/
apl ingår i utbildningen.

Språkintroduktion

S

pråkintroduktion är ett icke sökbart introduktionsprogram för dig som har ett annat modersmål än
svenska och är nyanländ till Sverige. Här läser du
svenska men också andra ämnen för att förbereda dig
för vidare studier.
Utbildningstiden varierar på mellan ett till fyra år
beroende på dina mål, förutsättningar och behov. För
intresserade elever erbjuder vi yrkeskurser inom industri
teknik. Du får en individuell studieplan.

• För dig som inte har behörighet
• Skräddarsydd utbildning för dina behov
• Uppnå målen och kom in på gymnasiet
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