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.

Språkintroduktion
Behörighet
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar
som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning
där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Målet är
att sedan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra
elever läsa språkintroduktion.
Syftet
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska
språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i
gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Före utbildningsstart
Skolan har en egen organisation för mottagande av nyanlända elever. Inför att en elev tas emot på språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra en bedömning
av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska fortlö-

pande bedöma elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen, för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning.
För att kunna utforma utbildningen utifrån den enskilde
elevens förutsättningar och behov kan det vara nödvändigt att skolan kartlägger elevens bakgrund, förmågor
och kunskaper. Kartläggningen bör omfatta elevens utbildning, arbets- och livserfarenheter. När den inledande bedömningen är gjord, och en kontinuerlig bedömning görs, bidrar det till att elevens studier blir mer
framgångsrika.
Skolan gör en enkel kartläggning av elevens bakgrund i
följande avseenden:
• Tidigare skolgång.
• Modersmål/starkaste språk/starkaste skolspråk.
• Svenska (muntligt samt läs- och skrivfärdigheter).
• Andra språk.
• Eventuell arbetserfarenhet.

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

• Livserfarenhet.
• Hälsa.
• Utbildnings- och/eller yrkesmål.
Struktur och upplägg
Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i
Bedömningsmaterialet ”Bygga svenska” som handlar om
språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna.
Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med cirka 20 undervisningstimmar per vecka. Alla elever har en mentor som
kontinuerligt har samtal med eleven för formativ bedömning
av elevens kunskapsutveckling. Dessutom möter varje elev sin
mentor för ett längre utvecklingssamtal minst en gång per
termin då den individuella studieplanen diskuteras.
Innehåll
Språkintroduktion kombineras inte med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid en folkhögskola. Utbildningen på språkintroduktion
omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som andraspråk.
Beroende på elevens och skolans förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan samtliga grundskoleämnen förutom
teknik och slöjd.
Beroende på elevens och skolans förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan gymnasieämnena svenska, svenska som
andraspråk, moderna språk, modersmål, engelska och matematik.
Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för
elevens kunskapsutveckling och som motivationshöjande:
• Idrott
• Simundervisning
• Tillgång till stöd av speciallärare, specialpedagog och
elevcoach

www.holavedsgymnasiet.se

Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att:
• Alla lärare som arbetar med elever på språkintroduktion
gör tydliga kopplingar
• mellan lärandet i respektive ämne och ett framtida
yrkesliv.
• Eleven har regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare.
• Skolan organiserar besök på gymnasieskolans alla
program.
• Studie- och yrkesvägledare följer upp elevens kartläggning och individuella
• Studieplan i sitt arbete med att vägleda eleven inför
fortsatta studier.
• Skolan organiserar studiebesök.
• När eleven är klar på språkintroduktion finns en plan för
fortsatt utbildning
• där eleven antingen erbjuds möjlighet till studier på
nationellt program,
• annat introduktionsprogram eller kommunal vuxenutbildning.
Utbildningens uppföljning
Hur lång tid det kommer att ta eleven att bli klar på språkintroduktion bedöms utifrån elevens individuella studieplan
och följs kontinuerligt upp. Efter utbildningen erbjuds eleven
möjlighet till studier på ett nationellt program, på ett annat
introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola.
Bedömning av språkkunskaper
Elevens språkkunskaper bedöms med hjälp av Gemensam
europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och
bedömning som grundas
på Europarådets arbete. Boken är utgiven av Skolverket.
Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till Holavedsgymnasiet.

