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Plan för introduktionsprogram
Gäller från höstterminen 2019

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av
huvudmannen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga
innehåll och längd. (Skollagen 17 kap 7 §)
Introduktionsprogram vänder sig i första hand till elever som inte uppnått behörighet till nationellt
program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler. Alla elever vid introduktionsprogram ska
ha en individuell studieplan. Elever vid introduktionsprogram ska ha en minsta garanterad
undervisningstid på 23 timmar i veckan. En elev som är behörig till yrkesprogram men som önskar gå
ett studieförberedande program, är behörig att söka till Programinriktat val.
Följande introduktionsprogram är huvudmannen skyldig att erbjuda:






Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Programinriktat val

Syftet med Programinriktat val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst
nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det
nationella program som utbildningen är inriktad mot kan antingen vara ett yrkesprogram eller ett
studieförberedande program. Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till
Programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska
som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som
andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Vid Grans
naturbruksgymnasium och Strömbackaskolan, utformas Programinriktat val för enskild elev och är ej
sökbart. Eleven erbjuds plats där det är möjligt och läser till största del tillsammans med elever på
motsvarande nationellt program, men ges samtidigt chans att läsa in de grundskoleämnen som
saknas för behörighet. Utbildningen är 1-3 år och beslutas för ett år i taget beroende på hur snabbt
eleven kan övergå till nationellt program.
Yrkesintroduktion

Syftet med Yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem
att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Vid
Strömbackaskolan utformas Yrkesintroduktion för en grupp elever och är sökbar. Utbildningen består
av yrkesämnen, gymnasiegemensamma ämnen och de grundskoleämnen som eleven behöver för att
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nå behörighet. Vid Strömbackaskolan erbjuds fyra varianter av yrkesintroduktion (IN-trä, RL, VF, VO).
Utbildningens längd är 2 år med möjlighet att läsa ytterligare ett år.
Individuellt alternativ

Syftet med Individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt
utbildning eller arbetsmarknad. Individuellt alternativ utformas för enskild elev och är ej sökbart.
Utbildningen vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till nationella program och
som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt
inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen innehåller
grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och anpassas efter elevens förutsättningar
och behov. Individuellt alternativ kan även innehålla hela eller delar av gymnasieskolans kurser samt
vid behov andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Utbildningens längd är 1-3 år
och beslutas för ett år i taget.
Språkintroduktion

Syftet med Språkintroduktion är att ungdomar som nyss har kommit till Sverige ska få en utbildning
med fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i
gymnasieskolan, till annan utbildning eller arbetsliv. Språkintroduktion utformas för nyanlända elever
i Piteå kommun och erbjuds vid Strömbackaskolan. Elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och
ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter kartläggas när de tas emot vid Språkintroduktion.
Utbildningen har tyngdpunkt på det svenska språket, men innehåller även inslag av grundskole- och
gymnasieämnen. Längden på Språkintroduktion är 2 år men kan vid särskilda skäl förlängas.

De olika introduktionsprogrammen erbjuds vid följande skolor:
Programinriktat val
Grans naturbruksgymnasium
Strömbackaskolan
Yrkesintroduktion
Strömbackaskolan
Individuellt alternativ
Strömbackaskolan
Språkintroduktion
Strömbackaskolan
En översikt av inriktningarnas längd och elevernas möjliga utbildningsvägar finns i Bilaga 1.

