Programplan för introduktionsprogram

Programinriktat val
IMV
Syfte

Programinriktat val (IM) syftar till att ge utbildning inriktad mot ett visst nationellt
program och när eleven når behörighet, ska den kunna antas till det nationella
programmet. Det kan vara yrkesförberedande eller högskoleförberedande
program eleven strävar att bli behörig till. Programinriktat val ersätter de tidigare
introduktionsprogrammen preparandutbildning och programinriktat individuellt från 1
juli 2019.

Behörighet

För att vara behörig till IMV ska eleven uppfylla följande behörighetskrav enligt
skollagen 17 kap 10§:
• Eleven är behörig i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska
och tre andra ämnen.
• Eleven är behörig i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller 		
engelska och fyra andra ämnen.
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val
erbjuds programmet.

Rutiner för antagning

Eleven söker plats på utbildningen via gymnasiestudera.se och antas enligt gällande
regler av Gymnasieantagningen. Antagning till IMV sker i mån av plats efter ordinarie
antagning av behöriga elever.

Struktur och upplägg

Programinriktat val kan utformas både för en grupp elever och en enskild elev.
Utbildningen ska anpassas för individen med målet att nå behörighet till ordinarie
nationellt program på kortast tid.
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Programinriktat val
IMV
Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll anpassas efter elevens förutsättningar och ska vara en
kombination av grundskoleämnen och kurser på gymnasial nivå. Utbildningen kan
även innehålla praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen utformas
efter det nationella program som eleven vill bli behörig till.

Utbildningens längd

Studieplanen för elev på programinriktat val skrivs på ett år. Målet är att eleven
ska bli behörig på så kort tid som möjligt och antas på det nationella programmet.
Utbildningen genomförs med minst 23 timmar undervisning i veckan i genomsnitt.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression enligt studieplan görs kontinuerligt av rektor,
mentor alternativt studie- och yrkesvägledare på skolan och ska dokumenteras enligt
gällande plan för uppföljning och utvärdering. När eleven når behörighet till program
ska eleven antas till programmet via gymnasieantagningen.

Plats för utbildningen

IMV erbjuds läsåret 2020/2021 på samtliga program inom den kommunala
gymnasieskolan, förutom på IB på Katedralskolan samt på Flygteknikutbildningen på
Anders Ljungstedts gymnasium.
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