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VI HAR EN TRO  
PÅ ATT ALLA UNGDOMAR  

VILL OCH KAN LYCKAS



 DU ÄR NÄSTAN DÄR. 
VI GER DIG DET SISTA 

LILLA EXTRA

l Preparandutbildning
Preparandutbildningen är till för dig 
som behöver fler godkända betyg för 
att kunna gå på ett yrkesprogram eller 
ett högskoleförberedande program. 
Utbildningen är anpassad för dig som är 
studiemotiverad och den utformas för 
varje enskild elev och pågår högst ett år.
För att kunna klara av preparand utbild
ningen på ett år måste du ha betyg i 
minst fyra ämnen varav minst ett av 
betygen är i svenska/svenska som andra 
språk, engelska eller matematik. Du ska  
även ha uppnått årskurs 8nivå i svenska.

Vi erbjuder följande grundskoleämnen: 
Svenska/svenska som andra språk,  
engelska, matte, samhällskunskap,  
geografi, historia, religion, biologi,  
kemi, fysik, teknik och musik.
Är du godkänd i svenska/svenska som 
andra språk, matte och engelska får du 
läsa gymnasiekursen i dessa tre ämnen 
för att förbereda dig inför gymnasiet.

l Individuellt alternativ
Utbildningen utformas för varje  
enskild elev och kan vara 2–3 år lång. 
Individuellt alternativ finns för dig 
som inte nått upp till kunskapskraven i 
årskurs 9 på grund av kort tid i Sverige, 
svag motivation i grundskolan eller för 
att du behöver extra hjälp och stöd.
Individuellt alternativ leder dig vidare 
till t.ex. yrkesintroduktion, nationellt 
program inom gymnasie skolan,  
Komvux eller folkhögskola.

Du kan läsa följande grundskoleämnen: 
Svenska/svenska som andra språk,  
engelska, matte, samhällskunskap,  
geografi, historia, religion, biologi,  
kemi, fysik, teknik och musik. Utbild
ningen kan innehålla gymnasiekurser 
och även praktik.

l Yrkesintroduktion
Denna utbildning gäller för dig som 
saknar godkända betyg för behörighet 
till t.ex. ett yrkesprogram. Här får du  
en yrkesinriktad utbildning där även 
APL (arbetsplatsförlagd lärande) ingår.
Du läser ämnen från både grund 
skolan och vissa karaktärskurser inom 
gym nasieskolan. Utbildningen kan 
utformas både för en grupp elever eller 
särskilt riktad till dig. Även du från 
grund särskolan kan gå yrkesintroduk
tion om du bedöms kunna klara av 
utbildningen.

Yrkesintroduktion finns inom:
• Barn och fritid inriktning förskola
• Handel inom butik
• Hantverk mot skönhetsvård inom 

naglar, makeup och hårstyling
• Fordon inom mcteknik
• Vård, inriktning äldreomsorg.

Läs mer om våra utbildningar: www.sodertalje.se/morabergsstudiecentrum
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På Morabergs studiecentrum studerar elever  
för att få behörighet till yrkesprogram, högskole   
 för beredande gymnasieprogram, annan utbild   
ning eller för att gå vidare till arbetsmarknaden. 
Våra medarbetare har spetskompetens för elever  
som saknar något eller några ämnen för att vara 

be  höriga till gymnasiet. Undervisningen är individ
baserad vilket innebär att alla elever har en egen 
studie och utvecklingsplan utifrån just sina för 
utsättningar och förkunskaper. Morabergs studie
centrum arbetar även nära näringslivet då många 
elever ska kombinera studier med yrkespraktik.
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