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Utbildningsplan

Utbildningsplan för individuellt alternativ, IMA
Syfte
Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, nationellt
program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.
Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde
elevens förutsättningar och behov. Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och
förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och
yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper.

Behörighet
Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för
behörighet till ett nationellt program. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns
synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett nationellt program tas emot
på individuellt alternativ.
Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds individuellt alternativ. Däremot
behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns
synnerliga skäl att inte göra det.

Rutin för antagning
Intresseanmälan lämnas via gymnasiestudera.se under de ordinarie ansökningsperioderna.

Före utbildningsstart
Skolans kontakt med elever före utbildningsstart sker genom miljöbesök. Elever i grundskolans åk 9
som är intresserade av individuellt alternativ bjuds in till gymnasieskolan tillsammans med personal
från grundskolan eller vårdnadshavare. Syftet med möte/mötena är att skapa en trygg och bra
relation mellan blivande elever och personal samt för att inleda samtal om elevens mål med sin
utbildning.
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Struktur och upplägg
Utbildningen utformas utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Den individuella
studieplanen styr elevens utbildning. Utbildningen är heltidsstudier med minst 23 timmars
undervisning i veckan (garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning får minskas för en
elev som begär det, om det finns särskilda skäl. Detta ska dokumenteras av skolan.

Innehåll
Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes
behov och förutsättningar.
Skolan erbjuder följande innehåll i programmet:









Möjlighet att läsa samtliga grundskolämnen som eleven inte har uppnått målen för betyget E
Möjlighet att upprätthålla kunskaper i redan betygsatta ämnen (svenska, svenska som andra
språk, matematik och engelska) från grundskolan
Möjlighet att läsa vissa hela eller delar av programgemensamma kurser på nationellt
program
Möjlighet att läsa hela eller delar av gymnasiegemensamma kurser
Studiehandledning
Möjlighet till andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsmässiga och /eller
sociala utveckling
Motivationshöjande aktiviteter utformade efter elevens behov
Möjlighet till prova-på skolans utbud av yrkesintroduktionsutbildningar, studie- och
yrkesorientering samt praktik

Längd
Utbildningens längd beror på elevens behov och mål, vilket gör att utbildningens längd varierar
mellan 1-4 år.

Utbildningens uppföljning
Under de individuella utvecklingssamtalen följs elevens progression och studieresultat upp i relation
till elevens mål. Den individuella studieplanen revideras vid behov och förändringar. Det kan bli
aktuellt att elev övergår till ett nationellt program, till ett annat introduktionsprogram,
vuxenutbildning, folkhögskola, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till Bergska gymnasiet, Ekmansväg 12
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