Så ansöker du till det individuella
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IM Norrängsskolan för
dig som inte har behörighet
Vem kan söka?
Det Individuella alternativet på Norrängsskolan är ett introduktionsprogram för dig
som inte har behörighet till ett nationellt program i en lugnare miljö på grund av
neuropsykiatrisk problematik, diagnostiserade inlärningssvårigheter eller annan
problematik.
Mer än bara skolkunskaper
Förutom skolkunskaper, får du även kunskaper inom andra områden utifrån dina
speciella behov och förutsättningar. Det är det vi kallar ”Livsviktig livskunskap”, som
till exempel relationer, självkänsla och självförtroende.
Du slutar hos oss med en plan
När du slutar din utbildning hos oss, kommer det att vara klart vad du skall göra
sedan. Det kan handla om studier vid folkhögskola, sysselsättning inom LSS eller
arbete med stöd.
Samarbetspartners
Vi samarbetar med olika arbetsplatser för praktik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS-handläggare i din kommun.

Utbildningen
Individuell studieplan
Vi tar hänsyn till dina
förutsättningar och
styrkor och lägger
upp en personlig
studieplan.

Livsviktig livskunskap
• relationer
• självkänsla
• självkännedom
• empati – beteende
• moral – etik
• hur är jag mot andra?

Andra utbildningsinsatser
• Truckkort
• Praktikplats
• Jobbskugga*
*Du får följa någon i deras
arbete

Efter utbildningen

Kärnämnen grundskolan, bland annat
• Matte
• Svenska
• Engelska
• SO
• Slöjd
Även gymnasieämnen

Yrkeskurser
Du kan få prova på
• bageri
• handel
• fordon
• matlagning
• fastighet
• natur/trädgård
• hantverk

Intyg/betyg
Du får intyg/betyg på
• studieresultat
• din utbildning
• praktikplats

Samarbetspartners
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• LSS-handledare
• olika arbetsplatser

IMIND
Individuella
programmet

Du får en plan
Efter skolan garanterar
vi att du har en plan
för vad du skall göra
sedan.

Planen
Planen för dig är
individuell och kan
omfatta till exempel:
• sysselsättning
• boende
• fritid
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