
Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar behörighet att söka nationellt 
gymnasieprogram. Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder två introduktionspro-
gram; Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB). Inom båda dessa 
program kan du läsa inriktning lantbruk, trädgård, hästhållning eller djurvård i mån av 
plats, och samtidigt få hjälp att läsa upp de grundskoleämnen som du saknar betyg i. 

Så här arbetar vi 
• Undervisningen på Tenhults naturbruksgymnasium bedrivs utifrån ett naturbruks-

perspektiv, vilket innebär att alla kurser genomsyras av naturbruksprogrammets 
examensmål; entreprenörskap, hållbar utveckling och problemlösning. 

• På skolan finns en specialpedagog och en resurslärare som arbetar tillsammans 
med övriga lärare för att hitta lösningar som kan leda till att du når godkänt betyg 
och blir behörig till programinriktat val, naturbruksprogrammet eller annat natio-
nellt gymnasieprogram. 

Arbetsplatsförlagt lärande 
APL är en viktig del av utbildningen. Den omfattas av 15 veckor och är uppdelad på 
minst fyra perioder i årskurs två och tre. Under APL får du möjlighet att använda dina 
kunskaper ute i verkliga livet. Du praktiserar sådant som du lärt dig i utbildningen 
samtidigt som du lär dig mycket nytt. Du får också möjlighet att träffa branschföreträ-
dare och skapa värdefulla kontakter som kan leda till en anställning längre fram. 

Liten skola med stor gemenskap
Tenhults Naturbruksgymnasium är en liten skola med ca 200 elever. Skolan ligger 
utanför Jönköping med utmärkta buss- och tågförbindelser. Har du extra lång  
eller krånglig resväg kan du bo på skolans internat. Hos oss har du alla  
möjligheter att få en minnesvärd studietid med gemenskap och  
god stämning i en naturnära miljö!

Introduktionsprogram
– för dig som saknar behörighet till gymnasiet

Tenhults Naturbruksgymnasium 
Huskvarnavägen 28, 561 61 Tenhult 

www.rjl.se/tenhultsnbg • Tel: 010-242 68 00 
E-post: tenhults.naturbruksgymnasium@rjl.se
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Programinriktat val (IMVNB) 
Inom programinriktat val läser du upp det eller de ämnen som du saknar 
betyg i från grundskolan och läser resten av naturbruksprogrammet 
enligt kursplanen tillsammans med dina klasskompisar inom lantbruk, 
trädgård, djurvård eller hästhållning. Målet är att du så snart som möjligt 
ska uppnå behörighet till naturbruksprogrammet och därefter fortsätta 
dina studier inom det nationella programmet.  

Behörighetskrav till IMVNB
För att bli antagen till programinriktat individuellt val måste du ha  
minst sex godkända betyg från grundskolan enligt alternativen nedan:

Alternativ 1 
• svenska (eller svenska som andra språk), engelska och matematik
• samt ytterligare tre grundämnen

Alternativ 2 
• svenska (eller svenska som andra språk) och engelska eller  

matematik
• samt ytterligare fyra grundskoleämnen

Yrkesintroduktion (IMYNB)
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som vill få en yrkesinriktad utbild-
ning mot naturbruk, men som saknar godkända betyg för att söka till 
naturbruksprogrammet eller till programinriktat individuellt val. 

Yrkesintroduktionen anpassas individuellt utifrån dina behov, intresse 
och ambitionsnivå. 

Ansökningskod
IMYNB

Ansökningskod
IMVNB

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN PÅ TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM
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PROGRAMREKTOR
Anna Rosén 
010-242 68 04 
anna.rosen@rjl.se


