
NORDISKA MUSIKGYMNASIET

PLAN FÖR INTRODUKTIONSPROGRAM
PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella
program i gymnasieskolan enligt de gällande behörighetsreglerna.

Programinriktat val

Syfte och Behörighet

Programinriktat val ska ge elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått
behörighet till ett visst nationellt program möjlighet att uppnå sådan behörighet. En elev är behörig
som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre
andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra
andra ämnen. På Nordiska Musikgymnasiet erbjuder vi programinriktat val för elever med
musikintresse.

Innehåll

Utbildningsinnehåll utgörs av grundskolekurser för behörighet och kurser från nationella
gymnasieprogram samt i mindre omfattning andra insatser som är gynnsamma för elevens
kunskapsutveckling. Undervisning sker i nära anslutning till nationellt program. Studierna är på
heltid.

Längd

Utbildningen planeras för övergång till nationellt program så snart som möjligt och ska pågå högst
ett år. Om det föreligger synnerliga skäl kan utbildningen förlängas till två år.

Språkintroduktion

Syfte  och Behörighet

Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i
det svenska språket, vilket möjliggör för dem att fortsätta på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller gå vidare till någon annan utbildning. Under tiden eleven läser programmet
språkintroduktion kan musikkurserna stimulera till snabbare språkinlärning.
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Innehåll

Språkintroduktion innehåller undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som andra
språk från den nivå eleven befinner sig på,  för kommande behörighet till yrkesintroduktion eller ett
nationellt program på gymnasiet. Utöver kurserna i svenska deltar eleven i ett antal musikkurser
från det estetiska programmet. Urvalet av de gymnasiekurser som kan vara aktuella för eleven
planeras individuellt för varje elev med tanke på det som är gynnsammast för elevens
kunskapsutveckling. Studierna är på heltid.

Längd

Språkintroduktion planeras så att eleven så snart som möjligt övergår till ett nationellt program eller
annan utbildning. Språkintroduktion pågår längst i tre läsår.

Postadress/besöksadress: Katrinebergsbacken 2-10, 117 61 STOCKHOLM
Telefon: 08-545 863 17

E-post: info@musikgymnasiet.se, Hemsida: www.musikgymnasiet.se
Bankgiro: 5288-6371, Swish 123 270 31 48


