Introduktionsprogrammen

IM

Introduktionsprogrammen på Holavedsgymnasiet bjuder på flera
valmöjligheter. Du får en individuell studieplan och ett personligt
schema där du och din mentor lägger upp studierna efter dina
behov, intressen och förutsättningar. Det kan vara heltidsstudier eller
studier kombinerat med praktik.

Individuellt alternativ
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.
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.
Syftet
Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå
vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning
eller börja arbeta.

Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens
förutsättningar och behov.
För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att
kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.
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. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

Vid frågor. Kontakta programansvariga:
Carina Karlsson: carina.karlsson@tranas.se eller 0140–688 66,
070-609 34 67
SYV Britt-Marie Rolf: britt-marie.rolf@tranas.se eller 0140-685 12

Före utbildningsstart
För elever som är intresserade av programmet följs följande
rutin:
• Eleven, tillsammans med vårdnadshavare, fyller tillsammans med
• studie- och yrkesvägledare gemensamt i en intresseanmälan.
• Intresseanmälan lämnas till rektorn för introduktionsprogrammen vid gymnasieskolan.
• Rektorn för introduktionsprogrammen vid gymnasieskolan, eller den personen rektorn utser, samt studie- och
yrkesvägledaren träffar eleven som har gjort en intresseanmälan, tillsammans med vårdnadshavare.
• Rektorn samråder med berörd personal om eleven ska
erbjudas plats på programmet och meddelar därefter
eleven, vårdnadshavare och berörd studie- och yrkesvägledare beslutet.
Svenska språket
Planen innehåller inga beskrivningar av krav på kunskaper i
svenska, eller beskrivning av hur skolan arbetar med studiehandledning på
modersmål.
Struktur och upplägg
Eleven har en mentor under hela sin utbildningstid. Mentorn
kallar eleven och vårdnadshavare till samtal alldeles i början
på utbildningen. Då upprättas elevens individuella studieplan
tillsammans med studie-och yrkesvägledare. Utvecklingssamtal äger rum kontinuerligt och den individuella studieplanen
revideras i samråd med studie-och yrkesvägledare vid behov.
Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning.
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Innehåll
Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens
mål med sin utbildning och dennes förutsättningar.
Skolan erbjuder kurser i karaktärsämnen från skolans samtliga program i mån av plats.
Skolan erbjuder följande kurser i gymnasiegemensamma ämnen:
• Svenska
• Engelska
• Matematik
Skolan erbjuder möjlighet att studera samtliga grundskoleämnen förutom teknik och slöjd.
Skolan erbjuder motivationshöjande åtgärder som:
• Praktik
• Studiebesök
• Programpraktik
• Aktiviteter inom det kommunala uppföljningsansvaret
Utbildningens uppföljning
Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor vikt läggs vid varje samtal på elevens mål med
sin utbildning. Det kan bli aktuellt att eleven övergår till ett
nationellt program eller till ett annat introduktionsprogram:
preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, annan utbildningsform eller arbete.
Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till Holavedsgymnasiet.

