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Plan för utbildningar på introduktionsprogram, 

Finspångs kommun 

 

Introduktionsprogram 
Utbildningen på ett Introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av 

huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Skollagen 

skärper huvudmannens styrning av Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan till höstterminen 

2019 genom att planen för utbildning för de fyra Introduktionsprogrammen ska innehålla behörighet, 

syfte, struktur och upplägg, huvudsakligt innehåll, längd och skola som erbjuder programmet 

(Skollagen 17 kap § 7) 

De fyra Introduktionsprogrammen är: 

 Programinriktat val (IMV) 

 Yrkesintroduktion (IMY) 

 Individuellt alternativ (IMA) 

 Språkintroduktion IMS) 

Introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till ett nationellt program en 

individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbildningsbehov. Utbildningen ska 

leda till en så god grund som möjligt inför fortsatta studier eller för etablering på arbetsmarknaden. 

Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller 

behörighetskraven för ett nationellt program tas emot till individuellt alternativ eller 

yrkesintroduktion. Med synnerliga skäl avses till exempel att en elev, trots anpassningar och insatser 

från skolans sida, står i begrepp att avbryta sina studier i gymnasieskolan och att individuellt 

alternativ eller yrkesintroduktion framstår som enda alternativet. 

Utbildningen ska leda till fortsatta studier eller etablering på arbetsmarknaden. Eleverna ska ha 

garanterad undervisningstid, minst 23 timmar i veckan. Om det finns särskilda skäl så får omfattning 

och undervisningstid minskas. Längden på utbildningen vid ett Introduktionsprogram är inte fastställt 

i någon lag, utan avgörs efter varje elevs individuella förutsättningar och mål, vilket innebär att 

elever läser Introduktionsprogram olika lång tid. 

En individuell studieplan ska upprättas för varje elev, innehåll utformas efter elevens behov, 

förutsättningar och mål. Elevens individuella studieplan innehåller uppgifter om mål, ämnen, kurser 

samt uppgift om tidigare betyg. Planen kan också innehålla andra insatser gynnsamma  för elevens 

kunskapsmässiga och/eller sociala utveckling, motivationshöjande insatser samt praktik. 

Studieplanen ska följas upp, utvärderas och vid behov revideras i samråd med eleven och i 

förekommande fall vårdnadshavare/god man.  
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Den individuella studieplanen fyller en oerhört viktig funktion för elever vid 

Introduktionsprogrammen, av den orsaken att programmen saknar nationellt fastställda 

programstrukturer och examensmål. En elev som har påbörjat ett Introduktionsprogram ska ha rätt 

att fullfölja utbildningen enligt såväl huvudmannens utbildningsplan som den individuella 

studieplanen. 

På introduktionsprogrammen har alla elever en mentor och om en elev inom 

Introduktionsprogrammen IMA, IMS, IMY har mer omfattande utmaningar och behov även en 

processbärare (specialpedagog eller kurator). Mentor och processbärare har då ett delat ansvar för 

eleven.  Mentor ska ha den övergripande kunskapen om elevens kunskapsutveckling, närvaro och 

sociala utveckling.  Mentorn är elevens närmaste kontakt på enheten och den som har särskilt ansvar 

för att elevens behov tillgodoses under sin utbildning.  

Elevhälsoarbetet sker i arbetslag och i elevhälsoteamet (EHT). Elevhälsoteamen arbetar på 

organisations-, grupp och individnivå. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande.  EHT har möten varje vecka på avsatt tid. Som ett stöd till elevhälsoarbetet finns en 

central barn-och elevhälsa som regelbundet medverkar vid elevhälsoteamets möten.  

Modersmål och studiehandledning erbjuds i samverkan med kommunens språkenhet. 

Efter avslutad utbildning vid ett Introduktionsprogram utfärdas ett gymnasieintyg. En elev som läst 

grundskoleämne utan att få ett godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning av sin 

kunskapsutveckling i varje sådant ämne. Elev som avbryter utbildningen på ett Introduktionsprogram 

och därmed inte fullföljer utbildningen enligt sin individuella studieplan får en sammanställning av 

vilka delar av utbildningen som eleven har fullföljt. 

Nya utbildningsplaner 

För de olika introduktionsprogrammen har nya utbildningsplaner upprättats, se bifogade filer. 

Utbildningsplanerna revideras årligen och sker härnäst i februari 2021. 

 

 


