Välkommen till Bessemerskolans introduktionsprogram!

En ny möjlighet och en ny start
Syftet med introduktionsprogrammen är att öppna upp Dina möjligheter för fortsatta studier, visa på olika vägar in i
yrkeslivet eller bara låta Dig få växa och hitta motivationen igen. Vår uppgift är att möta alla de behov som kan finnas
hos ungdomar som av någon anledning inte kan gå på ett nationellt gymnasieprogram.

Introduktionsprogrammet
Hos oss på introduktionsprogrammen kan Du:
• Få personligt stöd
• Mogna i Din egen takt

På Bessemerskolan erbjuder vi alla fem introduktionsprogrammen

• L äsa de grundskoleämnen Du
saknar betyg i

Preparandutbildningen är för Dig som är studiemotiverad och vill och
kan bli färdig på högst ett år. Du kan bli behörig till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram.

• Kombinera praktik med studier

Programinriktat individuellt val är för Dig som vill vidare till ett yrkes
program men saknar ett eller två betyg. För att Du ska kunna gå denna
utbildning krävs det att det finns PROP-platser på programmet.
Individuellt alternativ är för Dig som behöver stärka Din motivation
och som saknar många betyg.

• Läsa gymnasiekurser
Du som kommer till oss möts av en
mycket kompetent personal både vad
gäller undervisning och motivationshöjande insatser. Vårt fokus är att just
Du ska nå dit Du vill, oavsett om det
gäller vidare studier eller ett yrke. Vi
jobbar här för Dig och Din trygghet.

Yrkesintroduktion är för Dig som vill bli redo för arbetsmarknaden.
Yrkesintroduktionen kan fortgå i ca tre år, och leder till ett samlat betygsdokument för kurser, APL och praktik.
Språkintroduktion är för Dig som är nyanländ till Sverige. Fokus är
inriktat på att lära sig svenska och nå behörighet för vidare studier i
gymnasieskolan eller annan utbildning.

Läs mer på hemsidan

Kontakt: Lisa Kvarnlöf Telefon 026-24 12 27 lisa.kvarnlof@utb.sandviken.se
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