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Resultat Introduktionsprogram ht 2018
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
- anteckna redovisad information till protokollet

Sammanfattning
Munkagårdsgymnasiet har sammanställt resultat avseende nuvarande elever på
IMPRO och IMYRK.
För IMPRO har skolan sammanställt och rapporterat hur många elever som
- uppnått behörighet och därmed antagits på nationellt program,
- hur många som går kvar på IMPRO
- hur många som övergått till IMYRK
Av de 5 elever som antogs 2016 och som nu går i årskurs 3 går 1 elev kvar på PRO,
1 har blivit behörig till nationellt program och 3 har övergått till yrkesintroduktion.
Av de 14 elever som antogs 2017 och som nu går i årskurs 2 går 5 elever kvar på
PRO, 6 har blivit behöriga till nationellt program och 4 har övergått till
yrkesintroduktion.
Av de 12 elever som antogs 2018 och som nu går i årskurs 1 har 1 elev övergått till
yrkesintroduktion medan övriga går kvar på PRO.
Skolan har också redovisat antagningspoäng på utbildningen och kommer vid
läsårets slut att komplettera sammanställningen med uppgift om hur många som
erhållit slutbetyg.

Bakgrund
Skolinspektionen har i beslut 2018-08-20 avseende Munkagårdsgymnasiet påtalat
brister för Region Halland att åtgärda:
-

Huvudmannen ska följa upp resultaten på introduktionsprogrammen i
gymnasieskolan och dokumentera denna uppföljning.
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen av
introduktionsprogrammen ska huvudmannen besluta om och genomföra
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumentera dessa.

[Skriv text]

Övriga åtgärder
I samband med inspektionen har även andra åtgärder vidtagits eller planerats. Planer
för introduktionsprogrammen har tagits fram och beslutats. I samband med detta har
säkerställts att elever är inskrivna på rätt introduktionsprogram. Skolan har även
säkerställt att utredningar genomförs och att åtgärdsprogram beslutas vi behov av
stöd. Dessa utredningar ligger till grund för eventuella beslut om förändringar av
elevernas studiegång.
Därutöver har det systematiska kvalitetsarbetet kompletterats med förslag på vilka
resultat från introduktionsprogrammen som från och med 2019 följs upp av nämnden.
Beslut om detta tas i samband med att verksamhetsplan fastställs.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Kultur och skola

Eva Nyhammar

Kristian Hafskjär

Förvaltningschef

Utvecklingsledare

Bilaga: Resultatsammanställning
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen som bilaga till svar på inspektionsbeslut

