Programplan för introduktionsprogram

Individuellt alternativ
IMA
Syfte

Individuellt alternativ (IMA) är det introduktionsprogram som är minst reglerat av
lagstiftaren vilket möjliggör att utbildningen helt anpassas efter elevens behov och
förkunskaper. Syftet för eleven är att få en utbildning som leder till arbete eller vidare
till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat
introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning.

Behörighet

Eleven saknar de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt Eleven
saknar de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program
alternativt bedöms eleven ha synnerliga skäl till att behöva gå på IMA t.ex. p.g.a.
långvarig sjukdom eller någon annan tungt vägande orsak. Utbildningen är även
öppen för elever som gått grundsärskolan.

Rutin för antagning

Individuellt alternativ (IMA) är inte sökbart för eleven. Mottagning av eleven till IMA
genomförs av Mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Mottagningsgruppen
träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare samt
mentor under vårterminen i årskurs 9. Vid samtalet tas hänsyn till elevens intresse,
behov och förutsättningar inför ett kommande mottagande till höstterminen.

Struktur och upplägg

Skolorna med IMA har olika upplägg beroende på elevens behov och förutsättningar.
Utbildningen fastställs i elevens individuella studieplan och kan innehålla
grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika motivationshöjande åtgärder. Eleven
har rätt till i genomsnitt 23 timmars undervisning i veckan men om eleven inte har
förutsättningar för det ska det beslutas av rektor och noteras i elevens studieplan och
eventuellt åtgärdsprogram.
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Individuellt alternativ
IMA
Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg
i. Den kan även innehålla kurser från nationella program och andra insatser som
eleven behöver för sin kunskapsutveckling som t.ex. motivationshöjande åtgärder,
närvarofrämjande åtgärder eller praktik.

Utbildningens längd

Utbildningens längd varierar efter elevens behov. Den individuella studieplanen skrivs
på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens progression. Efter
genomförd utbildning får eleven ett gymnasieintyg.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression och studieplan görs kontinuerligt rektor alternativt
av mentor, studie- och yrkesvägledare eller annan medlem av elevhälsoteamet och
ska dokumenteras enligt gällande plan för uppföljning och utvärdering.

Plats för utbildningen

Utbildningen IMA finns under läsåret 2020/2021 på Anders Ljungstedts gymnasium,
Berzeliusskolan, Birgittaskolan och S:t Lars gymnasium.
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