
 

 

 

 

 

Programinriktat val (IMVNB) 
Programinriktat val vänder sig till dig som vill läsa naturbruksprogrammet men som saknar 
godkänt betyg i något eller några ämnen.  

Inom IMVNB får du hjälp att läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att komma in på 
naturbruksprogrammet. Därutöver läser du kurser inom naturbruksprogrammet tillsammans med 
dina klasskamrater från den inriktning du valt. I utbildningen ingår även 15 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). När du så småningom uppnått behörighet skrivs du in på 
naturbruksprogrammet och fortsätter precis som vanligt. 

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

Alternativ 1 – godkänt betyg i: 

svenska eller svenska som andra språk och  

engelska eller matematik samt  

minst fyra andra grundskoleämnen 

 

Alternativ 2 – godkänt betyg i: 

svenska eller svenska som andra språk och 

engelska och matematik samt  

minst tre andra grundskoleämnen 
 
Vi kan garantera dig som kommit in på programinriktat individuellt val en plats på Tenhults 

naturbruksgymnasium, vi kan i mån av plats erbjuda dig önskad inriktning på dina studier, urval sker 

utifrån betyg. Därför vill vi att du skickar in bifogad svarsblankett. Vi strävar efter att du ska vara 

inskriven på naturbruksprogrammet efter ca ett år. Alternativt kan du också välja skrivas över på 

yrkesintroduktionsprogrammet. Du har också möjlighet att läsa en sjunde och eventuellt åttonde 

termin för att få gymnasieexamen. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Svarsblankett: 

 

Markera med siffror, vilken inriktning du vill ha på dina studier i första hand (1), 

andra hand (2) och tredje hand (3) 

 

 

Djurvård  

 

Häst 

 

Lantbruk 

 

Trädgård 

 

 

Jag önskar fördjupa mina studier mot mer yrkeskurser 

Jag önskar fördjupa mina studier mot ekonomi 

Jag önskar fördjupa mina studier inom naturvetenskap  

Jag har som mål att bli behörig för att studera vidare på högskola 

 

 

 

 

 

Namn:____________________________________________________________ 

 

Blanketten skickas tillbaka till skolan i bifogat svarskuvert senast den 25 juli. 
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