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Utbildningsplan för 
Introduktionsprogrammen 
Introduktionsprogrammen (IM) ska enligt skollagen (2010:800) 17 kap.7 § ha en plan 

för utbildningen som ska beslutas av huvudmannen. 

 

Planen för utbildningen ska innehålla: 

-Utbildningens syfte 

-Längd 

-Huvudsakliga innehåll 

 

Planen ska kompletteras med en individuell studieplan för varje elev. Rektor ansvarar i 

samverkan med elevens mentor och studie-och yrkesvägledare för att en individuell 

studieplan upprättas. 

 

Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett 

nationellt program. Introduktionsprogrammen är sökbara men som elev boende i 

kommunen blir du i den slutliga antagningen inskriven på introduktionsprogrammen 

om du ej uppnått behörighet till ett nationellt program efter avslutad grundskola. Du 

som elev blir kontaktad av skolan för ett möte där samtal förs vilken inriktning på 

introduktionsprogrammen du blir antagen till. Rektor tar beslut om inriktning. En elev 

som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den 

fastställda planen för utbildningen eller enlig en ändrad plan, om eleven har varit 

delaktig i att planen ändras. 

 

Hultsfreds gymnasium erbjuder:  

• individuellt alternativ (IMA) 

• yrkesintroduktion (IMY) 

• språkintroduktion (IMS)  

• programinriktat individuellt val (IMV) 

 

Utbildningarna har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt 

organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling och förutsättningar för att elevens mål 

för utbildningen ska nås. När målet har uppnåtts ska organisationen vara sådan att 

eleven snarast möjligt ska kunna övergå till annan utbildning eller till arbetsmarknaden. 

 

Studier 

Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar 

heltidsstudier. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i 

veckan (garanterad undervisningstid). Om eleven inte utifrån sina förutsättningar klarar 

att studera på heltid kan man i överenskommelse med eleven och vårdnadshavare för 
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omyndig elev förändra antalet studietimmar om det är förenligt med utbildningens 

syfte.  

 

Utbildningarna bedrivs som skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning och består av 

grundskolekurser, kurser från nationella program, praktik/arbetsplatsförlagt lärande 

utifrån elevens behov och intressen som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. 

Vid behov ska pedagogisk utredning och eventuellt vidare utredning genomföras. 

 

Individuell studieplan 

En individuell studieplan ska upprättas för varje elev, planen är anpassad efter varje 

elevs behov, önskemål och förutsättningar. Elevens individuella studieplan innehåller 

vilken studieväg eleven tillhör, utbildningens mål och längd, vilka ämnen eleven 

studerar, start och sluttid för kursen, undervisande lärare i respektive kurs, 

yrkesinriktade inslag i form av praktik eller yrkeskurser, andra insatser som är positiva 

för elevens kunskapsutveckling. En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har 

rätt att fullfölja utbildningen på Hultsfreds gymnasium enligt den plan för utbildningen 

som gällde när utbildningen inleddes. Vid behov ska elevens individuella studieplan 

revideras så att den alltid är aktuell, de ändringar som görs ska alltid dokumenteras i 

planen. Ingen känslig information kring eleven ska finnas i den individuella 

studieplanen. 

När eleven sedan lämnar introduktionsprogrammen är det lätt att med utgångspunkt 

från den aktuella individuella studieplanen utfärda ett gymnasieintyg för eleven. 

 

Vid flytt till en annan kommun har eleven rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat 

introduktionsprogram eller på ett annat introduktionsprogram hos den nya 

hemkommunen. 

 

Gymnasieintyg 

Målsättningen för introduktionsprogrammen är att de ska leda vidare till ett nationellt 

program, eller annan utbildning alternativt att eleven väljer att börja arbeta. Efter 

genomförd utbildning utfärdas ett gymnasieintyg, där framgår vilken studieväg intyget 

avser och vilka kurser som eleven har studerat och uppnått ett betyg i. I de fall eleven 

avslutar eller avbryter sin utbildning utan att ha nått målen enligt den individuella 

planen ska eleven ha dokumentation i form av en skriftlig bedömning. 

 

Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett 

nationellt program. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska vara inskriva på ett 

introduktionsprogram. Elever som under läsåret blir behöriga till ett nationellt program 

kan erbjudas att studera en eller flera gymnasiegemensamma kurser inom ramen för 

introduktionsprogrammen för att underlätta elevens fortsatta studier och för att anses 

bedriva studier på heltid. 
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Ungdomar som inte söker till eller är inskriven på en gymnasieutbildning hänvisas till 

det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Hemkommunen ska löpande hålla sig 

informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt 

men som inte avslutat gymnasieskolan, syftet är att erbjuda lämpliga individuella 

åtgärder. 

 
Övergångar 

Genom samverkan och rutiner kan elever ges en trygg övergång mellan och inom olika 

skolformer. Skolan ska utbyta erfarenheter och information kring eleven för att stödja 

elevens utveckling och lärande. Skolan är skyldig att överlämna sådana uppgifter som 

behövs för att underlätta övergången för eleven. Skyldigheten gäller även när en elev 

byter skolenhet eller skolform. Elevens behov styr vilka uppgifter som ska överlämnas 

till den nya skolenheten.  

 

De uppgifter som ska överlämnas kring eleven är: 

• Betyg från tidigare skola 

• Information från tidigare skola vilka kunskapskrav som eleven har uppnått i 

varje ämne där eleven saknar godkänt betyg. 

• Information från tidigare skola om särskilda anpassning och särskilt stöd.  

 

Rektor och/eller studie-och yrkesvägledare träffar eleven på våren i åk 9 tillsammans 

med vårdnadshavare och mentor för att informera och diskutera utifrån den plan som 

eleven kan tänkas vara intresserad av att följa.  

 

En elev som har rätt att studera på ett introduktionsprogram får efter avslutade studier i 

grundskolan ett antagningsbesked med en studieplan utifrån de ämnesbehov eleven har, 

hemskickad till sig.  

 

Mentor 

Varje elev ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och 

studiesituation i dess helhet. Det finns för alla elever en position på schemat där mentor 

och klassen träffas. Mentor ska även minst två gånger per läsår bjuda in elev och 

vårdnadshavare om eleven är under 18 år till ett utvecklingssamtal. Fler samtal sker vid 

behov. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och i 

så fall skyndsamt informera berörd rektor och elevhälsan. 

 

Revidering av utbildningsplanen 

Utbildningsplanen för introduktionsprogrammen revideras årligen. På så vis blir planen 

ett levande dokument i arbetet med att utforma och utveckla introduktionsprogrammen.  
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Beskrivning per introduktionsprogram 

Programinriktat individuellt val (IMV) 
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds 

programinriktat val. Erbjudandet ska avse utbildningar som är inriktade mot ett allsidigt 

urval av de nationella program som kommunen anordnar eller erbjuder genom 

samverkansavtal. 

 

Behörighet 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som 

krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända 

betyg i svenska eller svenska som andraspråk och 

- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller 

- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 

 

Syfte  

Syftet med programinriktat individuellt val är att eleverna ska få en utbildning som är 

inriktad mot ett nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till 

det programmet.  Utbildningen på programinriktat individuellt val ska vara inriktad mot 

ett nationellt program. De nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara 

antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

  

Struktur och upplägg 

På Hultsfreds gymnasium är utbildningen utformad för enskild elev och tillsammans 

gör rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare och elev en bedömning om förutsättningar 

finns för att eleven klarar av det som förväntas på utbildningen. Utbildningen är inte 

sökbar via gymnasieantagningen utan det finns möjlighet att göra en intresseanmälan i 

antagningsprogrammet. Eleven blir kontaktad av rektor om eleven har behörighet till ett 

programinriktat individuellt val.    

 

Elever som antas till programinriktat individuellt val läser integrerat med elever som 

går ett nationellt program. Eleverna läser grundskoleämnen i egen grupp och alla 

gymnasiekurser tillsammans med elever i nationellt program. 

 

Programinriktat individuellt val ska innehålla de grundskoleämnen som en elev inte har 

godkända betyg i och som krävs för att eleven ska bli behörig till ett nationellt program. 

Utbildningen ska också innehålla de kurser som ingår i det nationella program som 

utbildningen är inriktad mot. 
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Utbildningens inriktning 

Programinriktat individuellt val vid Hultsfreds gymnasium är inriktad mot följande 

yrkesprogram; industritekniska programmet, hotell-och turismprogrammet, barn-och 

fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.  

 

Programinriktat individuellt val vid Hultsfreds gymnasium är inriktad mot följande 

högskoleförberedande program; ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapliga 

programmet samt naturvetenskapliga programmet.  

 

Längd 

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 

schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid början på andra 

läsåret når behörighet till nationellt program.  

 

Utbildningen på programinriktat individuellt val ska också innehålla arbetsplatsförlagt 

lärande om utbildningen är inriktad mot ett yrkesprogram. Arbetsplatsförlagt lärande 

behöver dock inte förekomma i den omfattning som anges för nationellt program. 

Skollagen reglerar inte längden på utbildningen på programinriktat individuellt val.  

 

Det är elevens mål med utbildningen och skolans plan för utbildning som är centrala i 

planeringen av både innehåll och längd. Utgångspunkten är dock att det ska vara 

möjligt för eleven att bli behörig inom högst ett år med de givna förkunskapskraven och 

med hjälp av det särskilda stödet varje elev har rätt till. Vissa elever kan emellertid 

behöva läsa under en längre tid än ett år, det är viktigt att den individuella studieplanen 

följs upp och revideras vid behov.  

 

Uppföljning av elevens utbildning 

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att antas 

till ett nationellt program ska eleven gå över till det nationella programmet. Eleven 

förväntas bli godkänd i grundskoleämnena för att kunna antas till ett 

nationellt program senast då andra läsåret börjar. Elevens mentor en central roll att följa 

upp hur elevens studier utvecklas. 

 

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i 

de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program, 

genomförs ett uppföljande samtal med eleven och vårdnadshavare om möjliga orsaker. 

Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till programmet 

yrkesintroduktion eller till individuellt alternativ. Detta sker i slutet på det första läsåret. 

Ska eleven vara kvar på samma program görs en ny individuell studieplan, där det 

framgår när eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som saknas. 
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Yrkesintroduktion (IMY) 

Behörighet 

Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs 

för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Om det finns synnerliga skäl, får ungdomar 

som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.  

Elever som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan kan erbjudas yrkesintroduktion. 

 

Syftet  

Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som gör 

det möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett 

yrkesprogram.  

 

Struktur och upplägg 

Yrkesintroduktion på Hultsfred gymnasium utformas för varje enskild elev och har 

ämnesmässiga inriktningar mot bygg och anläggning, fastighet och fordons 

programmet. 

 

I början av utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett 

utvecklingssamtal med mentor. Då fastställs elevens individuella studieplan. Den 

beskriver bland annat elevens mål med sin utbildning. Elevens individuella studieplan 

kan revideras vid behov. Den grundläggande strukturen är ämnesstudier i 

programgemensamma ämnen med inriktning mot bygg och anläggning, fordon och 

transport och industritekniska programmen, men programmet innehåller även de 

grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i. Samtliga ämnen har fokus på att 

undervisa språkutvecklande.  

 

Eleverna som studerar på yrkesintroduktion bildar en egen klass. 

 

Hela utbildningen får förläggas till skolan men de flesta elever har även praktik för att 

skaffa sig arbetslivserfarenhet mer generellt eller arbetsplatsförlagt lärande då det 

framgår vilka specifika delar av en kurs som görs på en arbetsplats.  

 

För elever som har betyg i till exempel matematik i grundskolan ges möjlighet att 

studera ämnet på gymnasienivå. För att även nyanlända elever ska ha rimliga 

förutsättningar att kunna tillgodo göra sig utbildningen på yrkesintroduktion ges eleven  

möjlighet att studera svenska som andra språk på den nivå som eleven befinner sig. 

Hultsfreds gymnasium erbjuder svenska som andra språk från nybörjarnivå upp till 

grundskolans årskurs 9.  
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Utbildningens inriktning  

Inriktningen på yrkesintroduktion är inte reglerat i några bestämmelser, men ska i 

huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Det innebär att inriktningen antingen helt 

kan rymmas inom ett yrkesprogram eller att inriktningen är mot ett yrkesområde som 

inte finns inom ett visst yrkesprogram. Utbildningen får innehålla arbetsplatsförlagt 

lärande eller praktik. 

 

Längd  

Skollagen reglerar inte längden på utbildningen på yrkesintroduktion. Istället är det 

elevens mål med utbildningen och Hultsfreds gymnasiums plan för utbildning som är 

centrala i planeringen av både innehåll och längd. Detta gör det möjligt för skolan att 

erbjuda utbildningen på ett flexibelt sätt och individuellt för att möta elevernas behov 

och önskemål, och även möta det behov av utbildningar med olika längd som finns 

lokalt på arbetsmarknaden. 

  

Uppföljning av elevens utbildning  

Hultsfreds gymnasium har en systematisk plan att följa upp elevens utbildning mot 

elevens utbildningsmål i den individuella studieplanen. Hultsfreds gymnasium har en 

hög förväntan på att eleven når de mål som är satta i elevens studieplan. Förväntan 

finns även på att eleven ska ta ansvar för sina studier och i samråd med rektor och 

mentor påtala om man som elev inte upplever att man får den hjälp och stöd man har 

rätt till i sin utbildning. I detta arbete har elevens mentor en central roll. 
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Språkintroduktion (IMS) 

Behörighet 

Språkintroduktion erbjuds ungdomar som nyligen har kommit till Sverige och inte har 

de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och 

som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att kunna gå 

vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 

 

Syftet 

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning där svenska 

språket är i fokus för elevens lärande, vilket gör det möjligt för eleven att gå vidare i 

gymnasieskolan eller till annan utbildning. 

 

Struktur och upplägg 

Språkintroduktion är en start för nyanlända ungdomar som behöver en utbildning med 

tyngdpunkt i det svenska språket. Programmet är flexibelt gällande studietakt, 

omfattning, och innehåll beroende på elevens förutsättningar och individuella 

studieplan. Eleven läser inte de ämnen som eleven eventuellt redan har betyg i utan 

fokuserar då istället på de ämnen som kvarstår för att bli behörig till ett nationellt 

gymnasieprogram. Samtliga ämnen har fokus på att undervisa språkutvecklande. 

 

I början av utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett 

utvecklingssamtal med mentor. Då fastställs elevens individuella studieplan, den 

beskriver bland annat elevens mål med sin utbildning, vid detta samtal revideras 

elevens individuella plan vid behov. 

 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen på språkintroduktion omfattar grundskoleämnet svenska som andraspråk, 

andra grundskoleämnen samt eventuella gymnasiekurser som eleven behöver för sin 

fortsatta utbildning enligt elevens individuella studieplan. Elev på språkintroduktion ges 

även möjlighet till praktik. 

 

Längd 

Utbildningens längd bedöms individuellt för varje elev utifrån elevens mål, 

skolbakgrund och förutsättningar. Målet är att varje elev vid avslutande av utbildningen 

ska ha förutsättningar att gå vidare till annan utbildning. Utbildningstiden varierar 

normalt mellan 1-4 år.  
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Uppföljning av elevens utbildning 

Hultsfreds gymnasium har en systematisk plan att följa upp elevens utbildning mot 

elevens utbildningsmål i den individuella studieplanen. Hultsfreds gymnasium har en 

hög förväntan på att eleven når de mål som är satta i elevens studieplan. Förväntan 

finns även på att eleven ska ta ansvar för sina studier och i samråd med rektor och 

mentor påtala om man som elev inte upplever att man får den hjälp och stöd man har 

rätt till i sin utbildning. I detta arbete har elevens mentor en central roll. 

 

  



 
 
  

Utbildningsplan för 
introduktionsprogrammen 
 
 
 

12 (13) 

 

 

Individuellt alternativ (IMA) 

Behörighet 

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som 

krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att 

det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett 

yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ. 

 

Syftet 

Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till annan utbildning eller 

börja arbeta. Individuellt alternativ präglas av individualisering och utformas utifrån 

den enskilde elevens förutsättningar och behov. Målet 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. Detta är särskilt viktigt på individuellt alternativ då de flesta elever vill söka 

till ett nationellt program eller annan utbildning. 

 

Struktur och upplägg 

Upplägget och studietakt på utbildningen styrs främst av elevens förutsättningar och 

behov.  

 

Elever som läser grundskoleämnen läser i grupp på introduktionsprogrammet. De elever 

som läser gymnasieämnen undervisas i grupp på introduktionsprogrammet eller 

integrerat på ett nationellt program. Upplägget beror på ämne och elevens schema. 

Studierna bedrivs i en omfattning som motsvarar heltidsstudier inklusive praktik. 

Utbildningens omfattning får minskas om eleven begär det och huvudmannen finner det 

förenligt med utbildningens syfte och elevens egna mål utifrån elevens studieplan. 

 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen på individuellt alternativ omfattar alla grundskoleämnen förutom teknik, 

hemkunskap och musik. Man kan studera även gymnasiekurser som eleven behöver för 

sin fortsatta utbildning enligt elevens individuella studieplan. Eleven ska ha tillräckliga 

kunskaper i svenska språket för att anses behörig till individuellt alternativ. Språklig 

bedömning görs vid behov i samarbete med språkintroduktion. Beslut om behörighet 

fattas av rektor. Individuellt alternativ utformas individuellt för varje elev och utgår från 

elevens önskemål, behov och förutsättningar i samråd med vårdnadshavare och lärare. 

Den individuella studieplanen läggs upp utifrån detta på 1 - 3 år. 
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Längd  

Utbildningens längd bedöms individuellt för varje elev utifrån elevens mål, 

skolbakgrund och förutsättningar. Målet är att varje elev vid avslutande av utbildningen 

ska ha förutsättningar att gå vidare till annan utbildning. Utbildningstiden varierar 

normalt mellan 1 - 3 år.  

 

Uppföljning av elevens utbildning  

Hultsfreds gymnasium har en systematisk plan att följa upp elevens utbildning mot 

elevens utbildningsmål i den individuella studieplanen. Hultsfreds gymnasium har en 

hög förväntan på att eleven når de mål som är satta i elevens studieplan. Förväntan 

finns även på att eleven ska ta ansvar för sina studier och i samråd med rektor och 

mentor påtala om man som elev inte upplever att man får den hjälp och stöd man har 

rätt till i sin utbildning. I detta arbete har elevens mentor en central roll. 

 


