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1. Inledning 
Av 17 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att introduktionsprogram ska följa en plan för 
utbildningen som beslutas av huvudmannen. Planen ska innehålla utbildningens syfte, 
huvudsakliga innehåll och längd. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. 

 
Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationella 
program i gymnasieskolan. Eleven har rätt att söka till ett introduktionsprogram fram till och med 
det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. De olika introduktionsprogrammen har olika 
behörighetskrav, innehåll och syften. Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, där 
studierna är flexibelt organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling, förutsättningar samt 
behov, så att elevens mål med utbildningen kan nås. 

 
Planen omfattar introduktionsprogrammen på Mimers Hus gymnasium. Följande inriktningar 
erbjuds på skolan: 

1. Individuellt alternativ 
2. Programinriktat val 
3. Språkintroduktion 
4. Yrkesintroduktion 

 

2. Relation till andra styrdokument 
Planen för introduktionsprogram har ingen direkt koppling till kommunens styrdokument. 

 

3. Syfte 
Syftet med planen är att huvudmannen ska tydliggöra målsättningen och viljeinriktningen för 
programmen. 

 

4. Mål och viljeinriktning 
Målet med planen är att skapa förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av 

introduktionsprogrammen. 
 

5. Allmänt om introduktionsprogram 

Syfte 
Utbildningen syftar till förberedelse till nationellt program, annat introduktionsprogram, annan utbildning 
eller arbetsmarknaden. 

 

Mål 
Kungälvs kommun ska erbjuda ett introduktionsprogram med bredd och flexibilitet för att främja en så 
snabb genomströmning som möjligt. 

 

Utbildningen ska utgå från elevens förkunskaper, behov och val. 
 

Studie- och yrkesvägledningen samt samverkan mellan grundskola och gymnasieskola ska vara viktiga 
förutsättningar för varje elevs utbildning. 
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Studier 
Utbildningen på introduktionsprogrammen ska som huvudregel ha samma omfattning som de nationella 
programmen, det vill säga den ska motsvara heltidsstudier. Utbildningen kan göras mindre omfattande om 
eleven och elevens vårdnadshavare önskar det och huvudmannen anser att det är förenligt med 
utbildningens syfte. 

 

Utbildningen bedrivs som skolförlagd, som praktik, eller som arbetsplatsförlagt utbildning; APL eller 
lärlingsliknande former. Utbildningen består av grundskolekurser, kurser från gymnasiets nationella 
program, utifrån elevens behov och intressen och kan även innehålla insatser som är gynnsamma för 
elevens kunskapsutveckling. 

 

Studiehandledning på modersmål 
En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt till stöd i form av studiehandledning 
på modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera 
ämnen. Samtliga elever på språkintroduktion erbjuds studiehandledning på modersmål och övriga elever 
på introduktionsprogrammet erbjuds studiehandledning på modersmål vid behov. 

 

Simundervisning 
En elev som inte kan simma erbjuds simundervisning med målet att lära sig simma. Eleverna ska också få 
kunskaper om risker och säkerhet genom undervisningen. Samtliga elever på introduktionsprogrammet 
erbjuds simundervisning. På språkintroduktion genomförs simtest initialt på terminen. 

 

Antagning 
För introduktionsprogram som är sökbara; yrkesintroduktion som anordnas för grupp och 
programinriktat val som anordnas för grupp, sker antagningen genom betyg. För övriga 
introduktionsprogram sker antagning genom att eleven lämnar en intresseanmälan till 
introduktionsprogram. Intresseanmälan görs via Gymnasieantagningssystemet Indra. Antagningsbesked 
lämnas av Göteborgsregionens gemensamma antagningsorganisation. 

 

Individuell studieplan 
En individuell studieplan upprättas tillsammans med eleven vid utbildningens start, dock senast en månad 
efter elevens utbildningsstart. Utbildningen ska vara anpassad efter elevens behov, intressen och 
förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetstänkande och samverkan med andra berörda instanser är 
önskvärt vid upprättande av planen. Uppföljning och utvärdering av den individuella studieplanen ska 
göras minst en gång per termin för att säkerställa att planen alltid är aktuell. Om eleven och elevens 
vårdnadshavare för elev under 18 år, har medgett att planen ändras, har eleven rätt att fullfölja 
utbildningen enligt den ändrade planen. 

 

Av 1 kap. 7 § gymnasieförordningen framgår att planen ska innehålla: 

 Utbildningens mål och längd

 Studieväg

 Vilka kurser eleven ska läsa

 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik när det ingår i utbildningen

 Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

 Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling
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6. Dokument efter introduktionsprogram 
Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. 

 

Nytt slutbetyg från grundskolan 
Av 11 § 8 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev som genom studier i 

gymnasieskolan har fått betyg i ett av grundskolans ämnen har rätt att få ett nytt slutbetyg från 

grundskolan. Rektorn i gymnasieskolan utfärdar det nya slutbetyget. 

Skriftlig bedömning 
Av 11 kap. 20 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev som inom ramen för ett 

introduktionsprogram läst grundskoleämnen utan att få godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning av sin 

kunskapsutveckling i varje sådant ämne. Detsamma gäller om eleven läst kurser i gymnasieämnen utan att 

få godkänt betyg. 

Sammanställning 
En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte fullföljer 
utbildningen enligt sin individuella studieplan, övergår till ett annat introduktionsprogram eller ett 

nationellt program ska få en sammanställning av vilka delar i utbildningen eleven har fullföljt jämfört med 

sin individuella studieplan. Rektor ansvarar för att sammanställningen upprättas. 

Gymnasieintyg 
Elever som uppfyller kraven för gymnasieexamen ska få ett examensbevis. Det sker när eleven avslutat ett 
nationellt program och fåt betyg i alla kurser på det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella 
studieplan. Gymnasieexamen ska innehålla: 

 Vilka grundskoleämnen eleven läst

 Vilka gymnasiekurser eleven läst och hur många gymnasiepoäng som varje kurs har omfattat

 Vilket betyg eleven har fått i varje ämne och på varje kurs

 En skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling om betyg inte har kunnat sättas

 Dokumentation av yrkeskunskaper för elev som gått yrkesintroduktion

 Betyg alternativt intyg från arbetsplatsförlagt lärande och/eller praktik

 
Studiebevis 
Av 8 kap. 12 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev som efter en eller flera kurser eller 
gymnasiearbetet har fått beslut om betyg som innebär att betyg inte kunnat sättas enligt 15 kap. 27 § 
skollagen (2010:800) eller annars inte uppfyller kraven för gymnasieexamen istället ska få studiebevis 
utfärdas. 

 

 

7. De olika introduktionsprogrammen 

Individuellt alternativ (IMIND) 
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds individuellt alternativ. 
Hemkommunen erbjuder utbildning i individuellt alternativ på Mimers Hus gymnasium. Om det finns 
särskilda skäl kan utbildningen erbjudas utanför kommunen. 

 

Behörighet 
Individuellt alternativ står öppen för ungdomar som inte har de betyg som krävs för behörighet till 
yrkesprogram. Om huvudmannen finner att det finns synnerliga skäl får ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till individuellt alternativ. Elever från grundsärskolan kan 
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om de vill och huvudmannen bedömer att eleven klarar utbildningen erbjudas individuellt alternativ. 
Utbildningen står inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. 

 

Syfte 
Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller 
arbete. 

 
För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktigt för att 
kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som 
utbildningen innehåll konkretiseras och tydliggörs med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar. 

 

Före utbildningsstart 
Mimers Hus gymnasium tar emot elever som är intresserade av att börja individuellt alternativ under en 
specifik dag i maj. Inför dagen kan eleven boka in sig själv eller skolan boka in eleven eller annan viktig 
person för överlämning. Syftet med mötet är att tidigt skapa en trygg och bra relation till blivande elever 
och inleda ett samtal om elevens mål med sin gymnasieutbildning. Överlämningar mellan avlämnande 
grundskola och gymnasieskola sker under vårterminen med syfte att på ett så bra sätt som möjligt möta 
eleven. 

 

Utbildningens inriktning 
Individuellt alternativ vänder sig till ungdomar med stora kunskapsluckor och bristande skolmotivation 
eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. 
Individuellt alternativ erbjuder en anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och innehåll. 
Utbildningen utgår från elevernas förutsättningar och behov. 

 

Utbildningen innehåller grundskoleämnen om eleven saknar godkända betyg i. De grundskoleämnen som 
erbjuds är bild, biolog, engelska, fysik, geografi, hem-och konsumentkunskap, historia, idrott, kemi, 
matematematik, modersmål, musik, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk och 
teknik. Utbildningen kan även innehålla hela eller delar av gymnasiekurser. 

 

Struktur och upplägg 
Individuellt alternativ utformas för enskild elev. Utbildningen organiseras så att de antagna eleverna bildar 
en klass. Mimers Hus gymnasium erbjuder två olika upplägg för individuellt alternativ. Utbildningen utgår 
från elevens behov och förutsättningar. Båda uppläggen kan innehålla så väl grundskoleämnen mot 
behörighet, gymnasiekurser, praktik eller andra insatser som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. 
Mimers Hus gymnasium erbjuder följande alternativ på individuellt alternativ: 

 

Alternativ 1: Skolan erbjuder undervisning i ett mindre sammanhang med ett färre antal vuxna, hög grad 
av insatser gynnsamma för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Utbildningen kan innehålla kurser från 
grundskolan, men även gymnasiegemensamma ämnen och/eller karaktärsämnen. Praktik kan även ingå i 
utbildningen. 

 

Alternativ 2: Skolen erbjuder ett större antal kurser i högre tempo samt kurser inom så väl 
grundskoleämnen som i gymnasiekurserna svenska, engelska och matematik. 

 
Innehåll 
Innehållet i elevens utbildning styrs av elevens mål och förutsättningar med sin utbildning. Utbildningen 

får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i 

karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens 
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kunskapsutveckling eller praktik får ingå i utbildningen. Utbildningen går också att läsa under 

lärlingsliknande former där minst 50 procent av utbildningen äger rum på en arbetsplats. 

Längd 
Längden på är ett till fyra år och avgörs av varje elevs individuella förutsättningar och mål. Längden på 
utbildningen framgår av elevens individuella studieplan. 

 

Uppföljning av elevens utbildning och längd 
Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en egen mentor. 

Mentor, elev och vårdnadshavare upprättar den individuella studieplanen i samband med elevens 

inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker i samband med utvecklingssamtalen 

som äger rum en gång per termin. Förändringar av den individuella studieplanen sker vid behov och i 

samråd med elev och vårdnadshavare för minderåriga elever. 

Programinriktat val 
Utbildningen kan erbjudas både för en grupp elever och för enskild elev. Hemkommunen ansvarar för att 
alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds programinriktat val. Kungälvs kommun gör det dels 
genom anordnade av programinriktat val utformad för enskild på Mimers Hus gymnasium, dels genom 
samverkansavtal för gruppbaserade utbildningar inom Göteborgsregionen. Programinriktat val kan 
inriktas åt både yrkesförberedande program och högskoleförberedande program. 

Behörighet 
Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet 

till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som 

andraspråk och: 

 I engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller

 I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Syfte 
Syftet med programinriktat val är att eleven ska få en utbildning som är inriktat mot ett visst nationellt 

program och att eleven så snart som möjligt ska bli behörig samt antagen till ett nationellt program. 

Utbildningens inriktning 
Utbildningen är under läsåret 2019/2020 inriktad mot barn-och fritidsprogrammet, bygg-och anläggnings- 

programmet, el-och energiprogrammet, estetiska programmet, fordon-och transportprogrammet, 

industritekniska programmet, restaurang-och livsmedelsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 

vård-och omsorgsprogrammet. 

Struktur och upplägg 
Utbildningen organiseras så att de antagna eleverna studerar integrerat i klass med elever på nationellt 

program och bildar tillsammans med dem en klass. Utöver deltagande i undervisning på nationellt 

program läser eleven ämnen för att nå behörighet. Eleven deltar i undervisningen på ett sådant sätt att 

eleven senast vid läsårets slut når behörighet till det nationella programmet. Är eleven klar tidigare skrivs 

eleven över på det nationella programmet så snart behörighet nås. 

Innehåll 
Eleverna läser integrerat med eleverna på nationellt program med undantag från de ämnen som eleven 

inte är behörig i. Utbildningen innehåller de gymnasiegemensamma och de karaktärsämnen som ingår i 

gymnasieskolans nationella program förutom det eller de grundskoleämnen som eleven ej är behörig i. I 

det ordinarie utbudet av grundskolekurser ingår matematik och engelska. Utifrån elevernas behov av 
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behörighet, förmåga och motivation erbjuds eleverna att läsa fler grundskolämnen. Studiehandledning på 

modersmål erbjuds om eleven har behov av det. Arbetsplatsförlagt lärande ingår när det förekommer 

kurser på de nationella programmen. Även praktik är ett ordinarie inslag i utbildningen. 

Längd 
Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som krävs för att kunna antas till nationellt program 

under första läsåret. Om en elev efter den planerade tiden inte uppnått utbildningens mål att bli godkänd i 

de grundskoleämnen som krävs för behörighet till nationellt program, genomförs ett uppföljande samtal 

med elev och vårdnadshavare kring tänkbara orsaker. Samtalet syftar till att föreslå att om eleven ska söka 

sig till ett annat introduktionsprogram. Om det finns utrymme och bedöms vara gynnsamt kan eleven 

studera mer än ett år på programmet. Längden på programinriktat val kan högst vara tre år. 

Uppföljning av elevens utbildning och längd 
Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har två mentorer, en 

huvudmentor på introduktionsprogrammet som säkerställer att det upprättas en individuell studieplan och 

en mentor på det nationella programmet. Mentor, elev och vårdnadshavare upprättar den individuella 

studieplanen i samband med elevens inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker 

i samband med utvecklingssamtalen som äger rum en gång per termin. Huvudmentor är den som 

samordnare utvecklingssamtalen, men mentorn på det nationella programmet håller oftast i samtalet. 

Förändringar av den individuella studieplanen sker vid behov och i samråd med elev och vårdnadshavare 

för minderåriga elever. 

Språkintroduktion (IMSPR) 

Behörighet 
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds språkintroduktion. 

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 svenska 

språket. Om det finns särskilda skäl får även andra elever gå språkintroduktion. 

Syfte 
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 utbildningens start 

Nyanländ elev  

Nyanlända ungdomar som kommer till kommunen träffar integrationssamordnare och skolsköterska på 

flerspråksenheten, Välkomsten. Därefter genomför samordnare på Mimers Hus gymnasium 

språkintroduktion, en kartläggning av elevens kunskaper. Kartläggningen innehåller 

informationsinhämtning kring elevens skolbakgrund samt språklig nivå utifrån Skolverkets 

kartläggningsmaterial samt en enklare kartläggning i matematik och engelska. Kartläggningen utgör 

grunden för elevens fortsatta placering. 

Elev som kommer från grundskolan  

Samordnare på språkintroduktion samverkar med grundskolorna i kommunen. Elever bjuds in till 
gymnasieskolan för att skugga, det vill säga följa verksamheten under vårterminen. 

Vid överlämning från grundskolan till gymnasiet överlämnar grundskolans svenska som andraspråkslärare 
elevernas kunskapsnivå utifrån bedömningsmaterialet Bygga Svenska. Detta underlag tillsammans med 
samordnares samtal med elev utgör underlag för placering. Då eleven har betyg från grundskolan följer 
dessa med till den individuella studieplanen. 
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Utbildningens inriktning 

Språkintroduktion innehåller undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som andraspråk. I 

övrigt utformas språkintroduktion utifrån en bedömning av elevens språkkunskaper, ämnen och kurser 

som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Målet med inriktningen är att eleverna så fort som möjligt 

ska bygga vidare på sina kunskaper i skolans övriga ämnen och därmed komma vidare i skolsystemet så 

snart som möjligt. 

Struktur och upplägg 

Utbildningen på språkintroduktion bedrivs som heltidsstudier med minst 23 undervisningstimmar i veckan 

om inte annat anges i elevens studieplan. I utbildningen får både praktik samt annan verksamhet som är 

gynnsam för elevens utveckling, ingå. 

 

Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i bedömningsmaterialet Bygga Svenska som 

handlar om språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna. Utbildning utformas för en enskild elev, 

där elevens individuella studieplan styr innehållet i studierna. Beroende på elevens förutsättningar och 

möjligheter placeras eleven i en klass. Klasserna finns på tre olika nivåer: Bas, Fas 1 samt Fortsättning. 

Innehåll 
Utbildningen på språkintroduktion omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som andraspråk. 

Bas: I bas-klassen erbjuds svenska som andraspråk, engelska, matematik, bild eller musik, idrott och hälsa, 

samhällsorienterade och naturorienterande ämnen samt modersmål. 

Fas 1: I fas 1 erbjuds svenska som andraspråk, engelska, matematik, bild eller musik, idrott och hälsa, 

samhällsorienterade och naturorienterande ämnen samt modersmål. 

Fortsättning: I fortsättningsklassen erbjuds svenska som andraspråk, engelska, matematik, bild eller 

musik, idrott och hälsa, två samhällsorienterade ämnen per år, två naturorienterande ämnen per år samt 

modersmål. Innehåller också ofta gymnasiekurser utifrån elevens behov och möjligheter. 

Beroende på elevens språkkunskaper och möjligheter erbjuds eleven i första hand grundskoleämnena 

engelska, matematik, bild eller musik, modersmål, samhällsorienterade och naturorienterande ämnen. På 

längre sikt erbjuds eleven att läsa upp till 13 grundskoleämnen. Beroende på elevens betyg erbjuds eleven 

möjlighet att läsa gymnasieämnena engelska, matematik, moderna språk, eller annan gymnasiekurs som 

kan vara gynnsam för elevens fortsatta studier. Eleven har tillgång till studiehandledning på modersmål. 

Längd 
Längden på utbildningen är ett till fyra år. Utbildningens längd beror på varje elevs individuella 
förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleverna behöver olika lång tid på programmet. 

 

Uppföljning av elevens utbildning och längd 
Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en egen mentor. 

Mentor, elev och vårdnadshavare upprättar den individuella studieplanen i samband med elevens 

inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker i samband med utvecklingssamtalen 

som äger rum en gång per termin. Förändringar av den individuella studieplanen sker vid behov och i 

samråd med elev och vårdnadshavare för minderåriga elever. Elevens språkliga progression följs upp 

genom bedömningsstödet Bygga Svenska. 

Yrkesintroduktion (IMYRK) 
Utbildningen kan erbjudas både för grupp och för enskild. Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga 
ungdomar i hemkommunen erbjuds yrkesintroduktion. Kungälvs kommun gör det dels genom anordnade 
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av yrkesintroduktion utformad för grupp med olika inriktningar, dels för enskild på fordon-och 
transportprogrammet och dels genom samverkansavtal med Göteborgsregionen. Läsåret 2019/2020 
erbjuds yrkesintroduktion utformad för grupp på vård- och omsorgsprogrammet, fordon- och 
transportprogrammet, restaurang och livsmedelsprogrammet samt industritekniska programmet. 

 

Behörighet 
Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de betyg som krävs för behörighet till 

yrkesprogram. Om huvudmannen bedömer att det finns synnerliga skäl får ungdomar som uppfyller 

behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. Om det finns synnerliga skäl kan 

även elever från grundsärskolan erbjudas yrkesintroduktion. 

Syfte 
Syftet med yrkesintroduktion är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dem 
för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. 

 

Utbildningens inriktning 
Utbildning för grupp erbjuds på fordon-och transportprogrammet, industritekniska programmet, 

restaurang-och livsmedelsprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet. Utbildning för enskild erbjuds 

på fordon-och transportprogrammet. 

Struktur och upplägg 
Undervisningen bedrivs i grupp och planen för utbildningen framgår av den individuella studieplanen. 

Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen och gymnasieämnen (gymnasiegemensamma och/eller 

karaktärsämnen). Vissa kurser i karaktärsämnena kan läsas tillsammans med elever på respektive 

gymnasieprogram. Under årskurs två och tre kan eleverna studera en lärlingsutbildning, vilket innebär att 

minst hälften av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser. 

Innehåll 
Utbildningen innehåller hela eller delar av kurser i karaktärsämnen som ingår i gymnasieskolans nationella 

yrkesprogram. I det ordinarie utbudet av grundskolekurser ingår svenska eller svenska som andraspråk, 

matematik, engelska samt idrott och hälsa. Utifrån elevernas behov av behörighet, förmåga och 

motivation erbjuds eleverna att läsa fler grundskolämnen. Om eleven har behov och förutsättningar kan 

eleven läsa kurser på gymnasieskolans nationella program. De kurser som erbjuds är svenska, svenska som 

andraspråk, matematik eller engelska. Studiehandledning på modersmål erbjuds om eleven har behov av 

det. Arbetsplatsförlagt lärande ingår när det förekommer kurser på de nationella programmen. Även 

praktik är ett ordinarie inslag i utbildningen. 

Yrkespaket: eleverna läser för att få yrkeskompetens. Omfattningen av studierna är heltid samt APL 

ingår. Yrkespaketet erbjuds på vård- och omsorgsprogrammet med inriktning vårdbiträde. Det innehåller 

ett urval av karaktärskurser samt grundskoleämnen svenska, svenska som andraspråk, matematik och 

engelska. Yrkespaketet är nationellt fastställt av Skolverket. 

Längd 
Längden på är ett till tre år och avgörs av varje elevs individuella förutsättningar och mål. Elever som läser 
respektive yrkesintroduktion bildar en klass. 

 

Uppföljning av elevens utbildning och längd 
Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en egen mentor. 

Mentor, elev och vårdnadshavare upprättar den individuella studieplanen i samband med elevens 
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inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker i samband med utvecklingssamtalen 

som äger rum en gång per termin. Förändringar av den individuella studieplanen sker vid behov och i 

samråd med elev och vårdnadshavare för minderåriga elever. 

Utbildningen ska förbereda eleverna för arbetslivet eller studier på ett yrkesprogram. Hur lång tid det 

kommer att ta eleven att bli klar på yrkesintroduktion bedöms utifrån elevens individuella studieplan och 

följs upp kontinuerligt minst en gång per termin i ett individuellt samtal. Utbildningen kan pågå hela 

gymnasietiden. 

 

8. Levandegöra 
Riktlinjerna publiceras på kommunens hemsida. Rektor ansvarar för att förankra riktlinjerna på 

Mimers Hus gymnasium. 
 

9. Uppföljning 
Planen för introduktionsprogram följs upp i slutet av vårterminen 2020. 
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