Uppsala yrkesgymnasium
Ekeby
Programinriktat val (IMV)
Behörighet
Programinriktat val (IMV) riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs
för behörighet till nationellt yrkesprogram, men från grundskolan har godkända betyg i
svenska/svenska som andraspråk och:
• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller
• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen
UYG Ekeby har ett fåtal platser per program.

Syftet
Syftet med programinriktat val (IMV) är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett
nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella
programmet.

Utbildningens inriktning
Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram inom lärlingsutbildningen.

Struktur och upplägg
Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnet du saknar betyg i kombination
med gymnasieämnet. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa detta
grundskoleämne tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val. Detta sker i
stugan när schemat tillåter.
Eleverna läser alla gymnasiekurser på den valda utbildningen tillsammans med andra elever som
läser IMV på nationellt yrkesprogram, integrerat i klass. Grundskoleämnet engelska eller
matematik läses parallellt med gymnasiekurserna.
Detta passar dig som är nära att nå ett årskurs 9 betyg.

Stugan
Behöver du extra stöd finns möjlighet att sitta i stugan, en plats där du får hjälp av vår
specialpedagog men även om du behöver sitta i ett mindre sammanhang.

Uppföljning av elevens utbildning
Eleven förväntas bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att antas till nationellt
yrkesprogram inom ett läsår.
Om eleven efter det första läsåret inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i det
grundskoleämne som behövs för att antas till nationellt yrkesprogram genomförs ett uppföljande
samtal med eleven och dess vårdnadshavare kring alternativa studievägar.

Platsen för utbildning
Utbildningen förläggs på gymnasieskolan UYG Ekeby. Studiebesök, arbetsplatsförlagt lärande
samt andra aktiviteter utanför skolan förekommer.

Innan ansökan
Ta kontakt med UYG Ekeby SYV Emelie Tannfors innan ansökan till IMV för aktuell information.
Emelie.tannfors@uppsala.se

