Programplan för introduktionsprogram

Yrkesintroduktion
IMY
Syfte

Yrkesintroduktion är för den elev som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men
saknar de godkända betyg som krävs för att gå på nationellt yrkesprogram eller
på introduktionsprogrammet Programinriktat val (IMV). Syftet med utbildningen
är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar etablering på
arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram. Eleven
ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den saknar behörighet i samt
ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen kan även innehålla
arbetsplatsförlagt lärande (APL) enligt 4 kap 12-14 §§ gymnasieförordningen eller
praktik.

Behörighet
Yrkesintroduktion erbjuds de ungdomar som inte har de betyg som krävs
för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Svenska språket är viktigt
att behärska vilket medför att IMY inte står öppet för de ungdomar som
ska erbjudas språkintroduktion (IMS).
Rutin för antagning

Antagning till IMY kan ske på två sätt. IMY för grupp av elever finns på samtliga
kommunala yrkesprogram (dock ej riksrekryterande yrkesprogram) och är sökbara för
eleven. Ansökan sker via gymnasiestudera.se och eleven antas mån av plats enligt
gällande regler av Gymnasieantagningen. IMY för enskild elev inte sökbart för eleven
utan mottagning görs av Mottagningsgruppen för introduktionsprogram i samråd
med elev. 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.
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Struktur och upplägg

Varje elev ska följa sin individuellt upplagda studieplan med grundskoleämnen
och gymnasiekurser. Studieplanen ska innehålla en anteckning om eleven satsar
på behörighet för gymnasiestudier eller att bli anställningsbar. Eleven har rätt
till i genomsnitt 23 timmars undervisning i veckan. Utbildningens omfattning får
minskas för elev som begär det om rektor bedömer att det finns särskilda skäl.
Yrkesintroduktion ska om möjligt integreras i ett nationellt yrkesprogram och då
följer eleven programmets struktur, längd och inriktningar. Undantaget är de
grundskoleämnen där eleven läser för behörighet till nationellt program. Utbildningen
kan även innehålla APL eller praktik.

Arbetsmarknadens behov

Till varje yrkesprogram finns ett programråd alt. Teknikcollege och Vård- och
omsorgscollege kopplat som representerar arbetsgivarna inom branschen. De träffas
kontinuerligt och driver utbildningarna framåt samt analyserar det lokala arbetslivets
behov av arbetskraft.

Utbildningens innehåll

Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla en yrkesinriktad utbildning men kan
även innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i, kurser från
nationella program och andra insatser som behövs för elevens kunskapsutveckling.
Efter utbildningen kan eleven söka arbete eller läsa vidare på ett nationellt
yrkesprogram inom gymnasieskolan. Utbildningen ska även innehålla praktik eller
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Inom IMY finns även möjlighet att välja yrkespaket.
Ett yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå
som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Målet
med yrkespaketen för eleven är att nå anställningsbarhet eftersom det inte ingår
behörighetsgivande kurser för vidare studier. Yrkespaketen är utformade av
Skolverket i samråd med branschkunniga. Det ska framgå av elevens individuella
studieplan om målet med studierna är behörighet eller anställningsbarhet.
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Utbildningens längd

Utbildningens längd är inte preciserad i några styrdokument utan avgörs av elevens
individuella förutsättningar och mål. Det kan innebära att elever går olika lång
utbildning på IMY. Studieplanerna skrivs oftast på ett eller två år i taget. Målet är att
nå behörighet till nationellt yrkesprogram och/eller ge eleven möjlighet att etablera sig
på arbetsmarknaden.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression enligt studieplan görs kontinuerligt av rektor,
mentor alt studie- och yrkesvägledare på skolan och ska dokumenteras enligt
gällande plan för uppföljning och utvärdering.

Plats för utbildningen

IMY erbjuds läsåret 2020/2021 på de kommunala gymnasieskolorna Anders
Ljungstedts Gymnasium, Birgittaskolan och Katedralskolan samt på ett flertal
fristående skolor.
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