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Yrkesintroduktion

”Det bästa med att gå på Yrk 
på Sanda är att man får sin 
utbildning i sin egen takt och 
utifrån sina egna förmågor. 
Man delas in i mindre grupper
som gör det lättare att 
koncentrera sig och få extra 
hjälp med de ämnena du har 
svårt för. De andra ämnena 
läser du på gymnasienivå.”

IMY är till för dig som inte är behörig  
till nationellt program, men som vill
gå en utbildning närliggande ett yrkes-
program. Målet med utbildningen 
är att du ska kunna få ett arbete 
eller bli behörig till att söka till ett 
nationellt yrkesförberedande program. 
Utbildningstiden kan variera från ett 
till tre år.

Du har praktik där du kan skaffa dig 
arbetslivserfarenhet och få möjlighet att 
knyta kontakter med olika arbetsplatser. 
Utbildningen kan även innehålla andra 
insatser som kan vara gynnsamma för  
din kunskapsutveckling.

IMY ska i första hand innehålla yrkes-
inriktad utbildning och det är därför  
viktigt att du har ett stort intresse av 
den inriktning som du söker.

På IMY får du undervisning i mindre 
grupp.

På Sanda har vi IMY kopplat till Barn- och 
fritidsprogrammet samt Försäljnings- och  
serviceprogrammet. IMY är sökbart 
genom ordinarie gymnasieansökan.



Du som ska gå gymnasiet med en
idrottsinriktning läser följande kurser

inom det individuella valet.

För dig som är 
idrottselev

Kurs Poäng År Kurstyp

Idrott och hälsa 1 
– specialisering

100 Åk 1 Individuellt val

Idrott och hälsa 2 
– specialisering 

100 Åk 2 Individuellt val

LIU  (200 poäng)

Svenska/svenska som andraspråk

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Historia

Religion

Idrott och Hälsa

På IMY följer du en individuell 
studieplan och läser ämnen från 
grundskolan som du inte är behörig i. 
Ämnen som du kan läsa på Sanda är: 

Har du betyg i något/några av dessa 
ämnen läser du dem på gymnasienivå.
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