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Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen
Syftet med Introduktionsprogrammen är att ge obehöriga elever en möjlighet att söka till ett
nationellt program, annan utbildning eller kan leda till att de kan få ett arbete. Huvudregeln
är att inga behöriga elever ska gå ett Introduktionsprogram.
Introduktionsprogrammen ska, enligt skollagen 2010:800, ha en plan för utbildningen som
ska fastställas av huvudmannen. Planen innehåller en generell del som gäller för alla
introduktionsprogram och specifika delar för varje introduktionsprogram vilka är:
•
•
•
•

Individuellt alternativ (IMA)
Programinriktat val (IMV)
Språkintroduktion (IMS)
Yrkesintroduktion (IMY)

Utbildningsplanerna grundar sig på följande bestämmelser:
Skollagen (2010:800)
• Utbildning på introduktionsprogram, 17 kap
Gymnasieförordningen (2010:2039):
• Introduktionsprogrammens innehåll, 6 kap
• Betyg, gymnasieexamen och prövning, 8 kap
En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos
huvudmannen enligt den utbildningsplan som gällde när utbildningen inleddes och den
individuella studieplanen, eller på ett annat introduktionsprogram enligt huvudmannens
utbildningsplan och en ny individuell studieplan.
Hemkommunen har en skyldighet att erbjuda utbildning på introduktionsprogram till de
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning och som saknar behörighet till
yrkesprogram. Ungdomar har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning under tiden till och
med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Ungdomar som inte har
uppehållstillstånd ska dock ha påbörjat sin utbildning innan de fyller 18 år.
Umeå kommun anordnar individuellt alternativ, programinriktat val, språkintroduktion och
yrkesintroduktion i egen regi.

Utbildningens syfte
Målet är att varje elev vid avslutande av utbildningen ska ha förutsättningarna att gå vidare
till arbetsmarknaden eller till annan utbildning i form av nationella program, annat
introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. När en elev på ett
introduktionsprogram har nått målen för utbildningen enligt sin individuella studieplan ska
rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven har fått. Intyget ska
innehålla uppgifter om utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har fått, andra insatser
som har ingått i den individuella studieplanen, och när det är aktuellt, det yrkesområde som
utbildningen har inriktats mot.

Utbildningens omfattning
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar
heltidsstudier. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan i
genomsnitt. Utbildningen får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen
bedömer att det finns särskilda skäl.

Utbildningens längd
Utbildningens längd är beroende av elevens individuella förutsättningar och mål, vilket i sin
tur innebär att eleverna går olika lång tid i utbildningen. Längden på respektive elevs
utbildning regleras i elevens individuella plan.
För den enskilda eleven innebär det att utbildningen kan vara två år, tre år eller kortare eller
längre än så. Utbildningstiden varierar normalt mellan 1-3 år.

Plan för utbildning på Individuellt alternativ (IMA)
Utbildningens syfte
Att eleven ska gå vidare till nationellt program, annat introduktionsprogram, annan fortsatt
utbildning eller till arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll
Utbildningen ska utformas utifrån elevens förutsättningar och behov och får innehålla
grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och hela eller delar av kurser från
nationellt program. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
får ingå i utbildningen såsom praktik och motivationshöjande insatser.
Alla elever har en individuell studieplan som beskriver elevens utbildningsinnehåll. Planen
utformas senast en månad efter skolstart och registreras. Den individuella studieplanen följs
upp vid utvecklingssamtalen.
Den individuella studieplanen ska innehålla:
• Utbildningens mål, längd och studieväg
• Grundskoleämnen som eleven studerar
• Gymnasiekurser
• Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma
för elevens kunskapsutveckling

Utbildningens omfattning och längd
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar
heltidsstudier. Eleverna har rätt till minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt.
Utbildningen får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det
finns särskilda skäl.
Utbildningen planeras utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Planeringen
dokumenteras i den individuella studieplanen som uppdateras regelbundet. Målet är att
varje elev vid avslutande av utbildningen ska ha förutsättningarna att gå vidare till
arbetsmarknaden eller till annan utbildning i form av nationella program, annat
introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Utbildningens längd
kommer därför att vara beroende av elevens individuella förutsättningar och mål, vilket i sin
tur innebär att eleverna går olika lång tid i utbildningen.
För den enskilda eleven innebär det att utbildningen kan vara två år, tre år eller kortare eller
längre än så. Utbildningstiden varierar normalt mellan 1-3 år.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMV)
Behörighet

Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs
för att bli behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska
som andra språk från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte

Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart
som möjligt ska kunna antas till det programmet. Det är skolans ansvar att varje elev som
har avslutat ett introduktionsprogram har en plan för, och tillräckliga kunskaper för fortsatt
utbildning eller att eleven är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens inriktning och placering

Umeå kommun erbjuder programinriktat val inriktat mot ett antal olika nationella program
som finns i bilaga 1. Utbildningarna är placerade på den skolenhet där det nationella
programmet finns.

Struktur, upplägg och innehåll

Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna
antas till ett nationellt program.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt de gymnasiegemensamma
ämnen som ingår i elevens studieplan, integrerat med elever som går det nationella program
som utbildningen är inriktad mot. Elever som har en inriktning mot ett yrkesprogram har
också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning

Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program kan eleven antas till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs
samtal med elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att
revidera den individuella studieplanen.

Utbildningens längd

En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli
behöriga till ett nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har
också möjlighet att förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Språkintroduktion (IMS)
Utbildningens syfte
Att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som
möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. En elev ska inte
längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bedrivs som skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning. Den innehåller
grundskolekurser men kan också rymma kurser från nationella program samt
praktik/arbetsplatsförlagt lärande.
Elevens behov, förutsättningar, önskemål och insatser som bedöms vara gynnsamma för
elevens kunskapsutveckling är utgångspunkter för innehållet i elevens utbildning.
Tyngdpunkten i utbildningen utgörs av studier i svenska som andraspråk.
Alla elever har en individuell studieplan som beskriver elevens utbildningsinnehåll. Planen
utformas senast en månad efter skolstart och registreras. Den individuella studieplanen följs
upp vid utvecklingssamtalen.
Den individuella studieplanen ska innehålla:
- Utbildningens mål, längd och studieväg
- Grundskoleämnen som eleven studerar
- Gymnasiekurser
- Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma
för elevens kunskapsutveckling

Utbildningens omfattning och längd
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar
heltidsstudier. Eleverna har rätt till minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt.
Utbildningen får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det
finns särskilda skäl.
Utbildningen planeras utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Planeringen
dokumenteras i den individuella studieplanen som uppdateras regelbundet. Målet är att
varje elev vid avslutande av utbildningen ska ha förutsättningarna att gå vidare till
arbetsmarknaden eller till annan utbildning i form av nationella program, annat
introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Utbildningens längd
kommer därför att vara beroende av elevens individuella förutsättningar och mål, vilket i sin
tur innebär att eleverna går olika lång tid i utbildningen.
För den enskilda eleven innebär det att utbildningen kan vara två år, tre år eller kortare eller
längre än så. Utbildningstiden varierar normalt mellan 1-3 år.

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion (IMY)
Utbildningens syfte
Att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på
arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram

Utbildningens innehåll
Huvudmannen erbjuder IMY inom fyra olika inriktningar; vård och omsorg,
handel, restaurang och livsmedel samt bygg och anläggning. Utbildningen ska utformas
utifrån elevens förutsättningar och behov och får innehålla grundskoleämnen som eleven
inte har godkända betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens
kunskapsutveckling får ingå i utbildningen såsom praktik och motivationshöjande insatser.
Alla elever har en individuell studieplan som beskriver elevens utbildningsinnehåll. Planen
utformas senast en månad efter skolstart och registreras. Den individuella studieplanen följs
upp vid utvecklingssamtalen.
Den individuella studieplanen ska innehålla:
- Utbildningens mål, längd och studieväg
- Grundskoleämnen som eleven studerar
- Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
- Det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot

Utbildningens omfattning och längd
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar
heltidsstudier. Eleverna har rätt till 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt.
Utbildningen får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det
finns särskilda skäl.
Utbildningens omfattning varierar mellan 1100-1600 poäng vilket i de flesta fall motsvarar
2 år.

Bilaga 1

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVES)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Skolan ansvarar för att eleven ska få möjlighet att
komplettera behörigheten i de kurser där denna saknas samt att eleven parallellt har möjlighet att
läsa de kurser som ges på programmet för övrigt.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot estetiska programmet med inriktning musik 1 plats, bild 2 platser och
teater 2 platser. Utbildningen är placerad på Midgårdsskolan där det nationella programmet finns.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program. Utifrån en studieplan som baseras på elevens förkunskaper och förutsättningar,
läser eleven ämnena tillsammans med andra elever som går programinriktat val, alternativt läser
eleven grundskoleämnen i annan grupp eller enskilt.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En del av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett nationellt
program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Vissa elever kommer att behöva ytterligare ett
års studier för att klara utbildningen.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVBA)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Skolan ansvarar för att eleven ska få möjlighet att
komplettera behörigheten i de kurser där denna saknas samt att eleven parallellt har möjlighet att
läsa de kurser som ges på programmet för övrigt.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningen är placerad på
Dragonskolan.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som
elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att
förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val IMVBA, Forslunda (mark
och anläggning)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett
introduktionsprogram har en plan för, och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller att
eleven är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning mark och anläggning).
Utbildningen är placerad på Forslunda, den skola där det nationella programmet är placerat.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program. Eleven läser ämnena tillsammans med andra elever som går programinriktat val
eller individuellt.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen, och
engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som
elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att
förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVBF)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram för att så snart som
möjligt antas till det programmet. Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett
introduktionsprogram har en plan för, och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller att
eleven är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot barn- och fritidsprogrammet. Utbildningen är placerad på Dragonskolan.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
yrkesprogram. Eleven läser ämnena tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller
tillsammans med andra elever inom det tilltänkta yrkesprogrammet.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som
elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett
yrkesprogram ska eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett yrkesprogram genomförs samtal med elev
och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
yrkesprogram och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att förlänga
utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVEE)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett
introduktionsprogram har en plan för, och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller att
eleven är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot el och -energiprogrammet. Utbildningen är placerad på Dragonskolan
där det nationella programmet är placerat.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program. Eleven läser grundskoleämnen i egen grupp.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma
period som elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli
behöriga till ett nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har
också möjlighet att förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVHV)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Skolan ansvarar för att eleven ska få möjlighet att
komplettera behörigheten i de kurser där denna saknas samt att eleven parallellt har möjlighet att
läsa de kurser som ges på programmet för övrigt.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot Hantverksprogrammet. Utbildningen är placerad Dragonskolan.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som
elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att
förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVIN)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett
introduktionsprogram har en plan för, och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller att
eleven är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot Industritekniska programmet. Utbildningen är placerad på Dragonskolan
där det nationella programmet är placerat.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program. Eleven läser ämnena tillsammans med andra elever som går programinriktat val.
Alt. eleven läser grundskoleämnen i egen grupp
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som
elever på nationellt program. (gäller endast IMV mot yrkesprogram)

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli
behöriga till ett nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har
också möjlighet att förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVNA)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Skolan ansvarar för att eleven ska få möjlighet att
komplettera behörigheten i de kurser där denna saknas samt att eleven parallellt har möjlighet att
läsa de kurser som ges på programmet för övrigt.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot Naturevetskapsprogrammet. Utbildningen är placerad på Dragonskolan

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program. Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla
gymnasiegemensamma ämnen, utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går
det nationella program som utbildningen är inriktad mot.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att
förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVNB), Forslunda
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett
introduktionsprogram har en plan för, och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller att
eleven är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot naturbruksprogrammet. Utbildningen är placerad på Forslunda, den
skola där det nationella programmet är placerat.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program. Eleven läser ämnena tillsammans med andra elever som går programinriktat val
eller individuellt.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen, och
engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som
elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att
förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVTE)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett
introduktionsprogram har en plan för, och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller att
eleven är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot Teknikprogrammet. Utbildningen är placerad på Dragonskolan där det
nationella programmet är placerat.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program. Eleven läser ämnena tillsammans med andra elever som går programinriktat val.
Alt. eleven läser grundskoleämnen i egen grupp
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att
förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Plan för utbildning på Programinriktat val (IMVVF)
Behörighet
Programinriktat val är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för att bli
behörig till ett yrkesprogram, men som har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk
från grundskolan och
•
•

I engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller
I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Utbildningens syfte
Att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som
möjligt ska kunna antas till det programmet. Skolan ansvarar för att eleven ska få möjlighet att
komplettera behörigheten i de kurser där denna saknas samt att eleven parallellt har möjlighet att
läsa de kurser som ges på programmet för övrigt.

Utbildningens inriktning och placering
Utbildningen är inriktad mot VVS- och fastighetsprogrammet. Utbildningen är placerad på
Dragonskolan.

Struktur, upplägg och innehåll
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till ett
nationellt program.
Eleven läser samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla gymnasiegemensamma ämnen,
utom engelska och/eller matematik, integrerat med elever som går det nationella program som
utbildningen är inriktad mot. Eleven har också arbetsplatsförlagt lärande under samma period som
elever på nationellt program.

Uppföljning av elevens utbildning
Så snart eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt
program kan eleven gå över till det programmet.
Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i
grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program genomförs samtal med
elev och vårdnadshavare om möjliga orsaker. Det är också ett tillfälle att revidera den individuella
studieplanen.

Utbildningens längd
En betydande andel av eleverna som antas på programinriktat val förväntas kunna bli behöriga till ett
nationellt program och klara sin gymnasieutbildning inom tre år. Eleven har också möjlighet att
förlänga utbildningen med ett år vid behov.

Bilaga 2

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion, Mark och anläggning
Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller kurserna:

Antal poäng

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2
Anläggning 1
Anläggning 2
Betong 1 – lågform och platta på mark
Motor- och motorröjsåg
Svetsgrund
Lastmaskiner och truckar
Hjullastare
(Grävmaskiner

200
200
100
200
100
100
100
100
200
200) fördjupning

Totalt antal poäng

Utbildningens längd
Utbildningens är beräknad att genomföras på två läsår

1300
(1500)

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion, Handel och administration
Utbildningens innehåll (yrkesutgång Butiksäljare)
Utbildningen innehåller kurserna:

Antal poäng

Entreprenörskap
Service kunskap
Branschkunskap inom handel och administration
Information och kommunikation 1
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Inköp
Handel- specialisering
Hygien
Mat och butik 1
Service och bemötande 1
Administration 1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200

Utbildningens mål butiksäljare
Utbildningen syftar till att ge eleven:
• yrkeskunskaper och yrkesidentiteten som butikssäljare
• grundläggande kunskap om entreprenörskap
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
• grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt
förmåga att arbeta säkert och ergonomisk
• förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med
medarbetare.
• grundläggande kunskap om betydelsen av hygien och annan hantering av mat i butik
Utbildningen ger yrkeskunskaper som motsvarar yrkesutgång butikssäljare på gymnasialnivå. För
gymnasieexamen krävs kompletterande gymnasiekurser.
Kompletterande kurser på grundskolenivå som erbjuds:
Svenska 11/Svenska som andra språk 11
Engelska 11
Matematik 11

Utbildningens längd

Utbildningens är beräknad att genomföras på två läsår.

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion, Restaurang och livsmedel
Utbildningens innehåll (nationellt yrkespaket för Restaurang och
livsmedelsprogrammet)
Utbildningen innehåller kurserna:

Antal poäng

Hygien 1
Livsmedel och näringskunskap
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Service och bemötande 1
Matlagning 1

100
100
100
100
100
500

Utgång Kock
Specialkoster
Servering 1
Matlagning 2
Matlagning 3

100
100
200
200
600

Utbildningens mål kock
Utbildningen syftar till att ge eleven:
• förmåga att arbeta inom restaurangverksamhet med matlagning.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin matlagning.
• förmåga att arbeta med ansvar, kvalitetsmedvetenhet och företagsekonomisk förståelse.
• förmåga att kommunicera, samverka med andra och bemöta gäster.
• färdigheter att arbeta med traditionella och moderna hantverksmässiga metoder.
• kunskaper om mat och dryck i kombination.
• kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse.
• kunskaper om livsmedel, hygien, näringslära och specialkoster.
• kunskaper om etiska frågor inom hela livsmedelskedjan, försäljning och hållbar
utveckling.
• kunskaper om arbetsmiljö och arbetsorganisation samt förmåga att arbeta säkert och
ergonomiskt.
Utbildningen ger yrkeskunskaper som motsvarar yrkesutgången kock på gymnasial nivå. För
gymnasieexamen krävs kompletterande gymnasiekurser.
Kompletterande kurser på grundskolenivå som erbjuds:
Svenska 11/Svenska som andra språk 11
Engelska 11

Matematik 11

Utbildningens längd
Utbildningens är beräknad att genomföras på två läsår.

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion (IMY)
Utbildningens syfte
Att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på
arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Utbildningens innehåll
Huvudmannen erbjuder IMY inom fyra olika inriktningar; Vård och omsorg, Butik och service,
Restaurang och service samt Mark och anläggning.
Innehållet i de olika inriktningarna framgår i bilaga 1-4.

Utbildningens omfattning och längd
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar
heltidsstudier. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan.
Utbildningen får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det
finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas ex.vis föräldraledig på deltid, sjukskrivning eller
deltidsarbete som kan kombineras med studier i vissa fall.
Utbildningens längd kan variera och framgår av respektive inriktnings plan, se bilaga 1-4. Om
syftet med utbildningen uppnåtts innan dess anses utbildningen som fullgjord.

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion, Vård och omsorg
Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller kurserna:

Antal poäng

Grundläggande vård och omsorg
Medicin 1
Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Kost, hälsa och munvård
Specialpedagogik 1
Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Psykiatri 1
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Yrkessvenska

100
150
200
100
100
100
100
50
100
100
200

Totalt antal poäng

1300

Utöver dessa poäng erbjuds eleverna att läsa sv/sva(åk 9) 3 tim per vecka

Utbildningens längd
Utbildningens är beräknad att genomföras på två läsår

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion, Butik och service
Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller kurserna:

Antal poäng

Entreprenörskap
Försäljning och kundservice
Branschkunskap inom handel och administration
Information och kommunikation 1
Administration 1
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Service och bemötande 1
Varuhantering
Arbetsmiljö och säkerhet
Marknadsföring
Yrkessvenska

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200

Totalt antal poäng

Utbildningens längd
Utbildningens är beräknad att genomföras på två läsår

1300

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion, Restaurang och service
Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller kurserna:

Antal poäng

Hygien 1
Livsmedel och näringskunskap
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Service och bemötande 1
Matlagning 1
Servering 1
Specialkost
Frukost och bufféservering
Hälsopedagogik
Mat och butik
Entreprenörskap
Yrkessvenska

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200

Totalt antal poäng

1300

Utbildningens längd
Utbildningens är beräknad att genomföras på två läsår

Plan för utbildning på Yrkesintroduktion, Mark och anläggning
Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller kurserna:

Antal poäng

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2
Anläggning 1
Anläggning 2
Betong 1 – lågform och platta på mark
Motor- och motorröjsåg
Svetsgrund
Lastmaskiner och truckar
Hjullastare
(Grävmaskiner

200
200
100
200
100
100
100
100
200
200) fördjupning

Totalt antal poäng

Utbildningens längd
Utbildningens är beräknad att genomföras på två läsår

1300
(1500)

