
Individuellt  
alternativ

Yrkesintroduktion 
och Yrkespaket 

Programinriktat  
val

Scanna QR-koden med din  
mobilkamera eller besök:  
www.goteborg.se/burgarden

Kolla in filmer och  
läs mer om oss! 

Här blir  
yrkesdrömmar  

verklighet!

Introduktionsprogrammen

Skanna QR-koden med din mobiltelefon  
för att göra en intresseanmälan till en  
prova på dag.

Prova på att vara elev  
hos oss under en dag?



Introduktionsprogrammen

Din utbildning  
Vill du bli behörig till ett nationellt program, skaffa dig en 
väg in i arbetslivet eller göra dig redo för någon annan 
utbildning? Då har vi tre introduktionsprogram som du 
kan välja mellan. På introduktionsprogrammen lägger vi 
upp dina studier, och din praktik, så att de passar för din 
bakgrund, din person och dina framtidsplaner.

Yrkespaket 
Vet du vilket yrke du drömmer om att jobba med, men är 
inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet? 
Då kan Yrkespaket vara rätt utbildning för dig.  
Här fokuserar vi på yrkesutbildning.

Våra Yrkespaket 
De här yrkespaketen finns på Burgårdens gymnasium. 

 

 

 

Individuellt alternativ  

På Burgården har vi ett brett utbud av grundskoleämnen. 
Hos oss kan du  läsa de grundskoleämnen du saknar för 
att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller ett 
yrkespaket.

Vi är noga med trygghet och studiero. I en lugn och trygg 
miljö studerar du utifrån din individuella studieplan.  
Du kan gå i en grupp med eget hemklassrum, eller  
tillsammans med elever från andra grupper.  

Vi anpassar skoldagen efter vad som passar bäst för dig. 
Om du vill kan du få prova på våra olika yrkesprogram för 
att se om du hittar din yrkesdröm där. 
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Programinriktat val 
Är för dig som saknar grundskolebehörighet och har  
som mål att komma in på ett nationellt yrkesprogram 
eller högskoleförberedande program.  

Du kan läsa programinriktat val på alla våra program*.  
Din utbildning är samma som den på programmet  
samtidigt som du under ditt första år läser in det eller  
de grundskoleämnen du saknar.  

Dina behov och din förmåga avgör hur många timmar  
du lägger på ämnet. Utbildningen är på ett år men kan 
 vid behov förlängas.  

Efter att du fått din grundskolebehörighet får du  
ett gymnasieintyg och går över till programmet.  
Du fortsätter att läsa programmets kurser i ämnet.  
Efter tre år tar du studenten tillsammans med dina 
jämnåriga klasskamrater.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett
introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning.
Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska,
men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom
du behöver goda språkkunskaper för att klara den här
utbildningen.

Antagningen sker genom enskild antagning. Vi prioriterar 
elever som har goda förutsättningar att klara en yrkes- 
utbildning. Du söker utbildningen med hjälp av din 
Studie- och yrkesvägledare.

Elever som vill bli behöriga till ett nationellt program  
ska istället gå Individuellt alternativ (IMA) eller Yrkes- 
introduktion (IMY). 

På Burgårdens gymnasium finns Individuellt alternativ
med de flesta grundskolekurser och en möjlighet till
yrkesinfärgning.

 Yrkespaket Barnomsorg  2 år 

Yrkespaket Vårdbiträde  2 år

Yrkespaket Frisör  2 år

Yrkesintroduktion Naturbruk 
Saknar du behörighet till nationellt program och drömmer 
om att arbeta med djur? Yrkesintroduktion Naturbruk 
syftar till att göra dig behörig till ett nationellt program 
och ger dig möjlighet att läsa yrkesämnen på gymnasie- 
nivå för att få kunskap om yrket. 

www.goteborg.se/burgarden  
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00
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