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UTBILDNINGSPLAN
Enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 7 § ska huvudmannen fastställa en plan för introduktionsprogrammen, vilken
utbildningen ska följa. Huvudmannen ansvarar för att utbildningsplanen revideras vid behov.
INTRODUKTIONSPROGRAM
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i
gymnasieskolan. Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till
förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.
Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program. Alternativt
kan en ungdom som inte är behörig till gymnasieskolan välja att gå kvar upp till två år i grundskola.
Enligt skollagen är introduktionsprogrammen:






Preparandutbildning (IMPRE)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)*
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPRÅK)

*Från första juli 2019 kommer Programinriktat individuellt val byta namn till Programinriktat val.
På Munkagårdsgymnasiet erbjuds Programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion.
Huvudmannen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till och med det första kalenderhalvåret det år
eleven fyller 20 år. Detta gäller även för utbildning på introduktionsprogrammen. Utbildningen på
introduktionsprogrammen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier, det vill säga minst 22
timmar per vecka. Utbildningens omfattning får dock minskas, om en elev begär det och huvudmannen finner
det att det är förenligt med syftet med elevens utbildning.
På introduktionsprogrammen blir de individuella studieplanerna särskilt viktiga eftersom det inte finns någon
fast programstruktur eller examensmål för respektive program. Munkagårdsgymnasiet kartlägger således
antagna ungdomars kunskapsnivåer. Resultatet ska fungera som underlag för upprättande av den individuella
studieplanen. Dokumentet ska utgå från ett helhetstänk för eleven och ska klart visa vad utbildningen ska
innehålla. Planen ska vara ett ständigt närvarande dokument som kontinuerligt följs upp minst två gånger per år
och revideras efter behov. Den individuella studieplanen beslutas av rektor.
Eleven kan inte få examen från ett introduktionsprogram. Däremot får eleven gymnasieintyg på den genomförda
utbildningen och betyg i de ämnen som avslutas.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
Behörighet
Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för
behörighet till ett yrkesprogram, men från grundskolan har godkända betyg i svenska (eller svenska som andra
språk) och



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

Antagningen till programinriktat individuellt val sker i mån av plats på naturbruksprogrammet. För behörighet till
naturbruksprogrammet krävs godkända betyg i svenska (eller svenska som andra språk), matematik och
engelska. Utöver det krävs godkända betyg i fem andra grundskoleämnen.
Syftet
Syftet med programinriktat individuellt val är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot
naturbruksprogrammets olika inriktningar och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella
programmet. Utbildningen genomförs på Munkagårdsgymnasiet i Varbergs kommun.
Längd
Längden på utbildningen i programinriktat individuellt val är inte reglerad i några bestämmelser. Elev på
programinriktat individuell val går enligt yrkesprogrammets poängplan och beräknas slutföra sin utbildning inom
tre år. Eleven är garanterad utbildning enligt den individuella studieplanen.
Innehåll
Programinriktat individuellt val ska innehålla de grundskoleämnen (på Munkagårdsgymnasiet engelska eller
matematik) som en elev inte har godkända betyg i och som krävs för behörighet till naturbruksprogrammet samt
kurser som ingår i naturbruksprogrammet. Det sistnämnda inkluderar både gymnasiegemensamma ämnen samt
kurser i karaktärsämnen. Dessutom ska utbildningen innehålla arbetsplatsförlagt lärande.
Struktur och upplägg
Elever som går programinriktat individuellt val läser integrerat med elever som går nationellt program.
Grundskoleämnen som eleven saknar betyg i, men som krävs för behörighet, kan antingen läsas:



helt integrerat men med tillgång till stöd
i egen grupp med andra på programinriktat val

Övriga kurser studeras tillsammans med elever på naturbruksprogrammet. APL ingår i samma utsträckning som
det förekommer på naturbruksprogrammet.
Eleven har under hela sin tid utbildningstid en mentor. Mentorn kallar eleven och (när det är aktuellt) dennes
vårdnadshavare till utvecklingssamtal, där den individuella studieplanen följs upp minst två gånger per år och
revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin
utbildning.
Elevens framtida val
Om behörighet uppnås under pågående läsår ska det vara möjligt för eleven inom rimlig tid övergå till det
nationella programmet och fortsätta sina studier i enlighet med programmets poängplan. Målsättningen är att
en elev på introduktionsprogrammet ska bli godkänd i de grundskoleämnen som krävs under första eller andra
året. Om eleven efter den utsatta tiden inte uppnått utbildningens mål att bli godkänd i berörda
grundskoleämnen, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare. Därefter beslutas
om eleven ska skrivas över till ett annat introduktionsprogram eller vara kvar på samma program.

Ansökan och antagning
Programinriktat individuellt val är sökbart och eleven registrerar sig via gymnasieantagningen i Halland. Det finns
ett visst antal platser på de olika inriktningarna på programinriktat individuellt val
Dokumentation
Gymnasieintyg som visar vilken utbildning och vilka betyg eleven har fått, utfärdas av rektor efter genomförd
utbildning. Om eleven i stället avbryter sina studier på ett introduktionsprogram och inte fullföljer sin individuella
studieplan eller övergår till ett nationellt program ska eleven få en sammanställning över vilka delar av
utbildningen eleven fullföljt.

YRKESINTRODUKTION
Behörighet
Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till
naturbruksprogrammet. Om det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett
yrkesprogram tas emot på yrkesintroduktion.
Syftet
Syftet med yrkesintroduktion är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för eleven att
etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen genomförs på Munkagårdsgymnasiet i Varbergs kommun.
Längd
Längden på utbildningen är inte reglerad i några styrdokument. Utbildningens längd avgörs således efter varje
elevs individuella förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleverna går olika lång tid i utbildning. Eleven
är garanterad utbildning enligt den individuella studieplanen.
Innehåll
Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Den innehåller programgemensamma,
inriktnings- och programfördjupningskurser (hela eller delar av kurser i karaktärsämnen) från
naturbruksprogrammet. Utbildningen innehåller även arbetsförlagt lärande eller praktik. Munkagårdsgymnasiet
erbjuder inte studier på grundskolenivå för eleverna på yrkesintroduktion.
Yrkesintroduktion erbjuder en anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och innehåll. Utbildningen
utgår från elevens förutsättningar och behov och beroende på vad eleven har med sig så skapas en individuell
studieplan. Yrkesintroduktion är individuellt utformad och har ämnesmässiga inriktningar mot
naturbruksprogrammet .
Struktur och upplägg
Utbildningens övergripande struktur är yrkesinriktade kurser samt APL. Utifrån elevens förutsättningar görs en
individuell bedömning av vilka hela eller delar av karaktärsämnen från naturbruksprogrammet som eleven kan
genomföra. Likaså görs en individuell bedömning av vilken omfattning eleven ska genomföra praktik/APL.
Eleven har under hela sin utbildningstid en mentor. Mentorn kallar eleven och (när det är aktuellt) dennes
vårdnadshavare till utvecklingssamtal, där den individuella studieplanen följs upp minst två gånger per år och
revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin
utbildning.
Arbetslivets efterfrågan
Yrkesintroduktion ska organiseras på ett sådant vis att den ska underlätta ungdomens etablering på
arbetsmarknaden. Inriktningen på yrkesintroduktion ska i den mån det är möjligt anpassas efter behovet av
arbetskraft på arbetsmarknaden. Munkagårdsgymnasiet har aktiva lokala programråd.
Ansökan och antagning
Yrkesintroduktion är sökbart och eleven registrerar sig via gymnasieantagningen i Halland. Varje inriktning har
ett visst antal platser.
Dokumentation
Gymnasieintyg som visar vilken utbildning och vilka betyg som eleven fått, utfärdas av rektor efter genomförd
utbildning. Om eleven i stället avbryter sina studier på yrkesintroduktion och inte fullföljer sin individuella
studieplan eller övergår till Naturbruksprogrammet ska eleven få en sammanställning över vilka delar av
utbildningen eleven fullföljt.

