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Huvudmannens plan för
introduktionsprogram inom
Naturbruksgymnasiet
Bakgrund
Huvudmannen ansvarar för att besluta om en plan för introduktionsprogrammen (SL, 17
kap, 7§). Planen skall vara ett stöd till skolledning, lärare och andra verksamma vid
Naturbruksgymnasiets två skolenheter, samt bidra till att skapa förutsättningar för
uppföljning, utvärdering och utveckling av de introduktionsutbildningar som erbjuds inom
Naturbruksgymnasiet.
Introduktionsprogrammen syftar till att ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett
nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Utbildningarna inom
introduktionsprogrammen skall utgå från individens behov och förutsättningar, samt vara
flexibelt organiserade för att varje enskild elev skall nå sina utbildningsmål. En individuell
studieplan upprättas för varje elev. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier, vilket innebär
att elever skall ha en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar per vecka (SL 17 kap,
6§).
Vid Naturbruksgymnasiets två skolenheter erbjuds följande introduktionsprogram:

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever skall ges en utbildning som är inriktad mot ett visst
nationellt gymnasieprogram och så snart som möjligt kunna antas till detta nationella
program. Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val
erbjuds denna utbildningsväg. För behörighet till programinriktat val erfordras godkänt i
svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen,
eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra
ämnen.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Om
utbildningen utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg, medan den skall
utformas i förväg och vara sökbar om den ges för en grupp elever, vilket är fallet inom
Naturbruksgymnasiet.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett
yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram
eller erhålla ett arbete. Eleven kan både läsa ämnen från grundskolan som den inte är
behörig i, och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan
även kurser från yrkespaket ingå. Inom naturbruksutbildning finns yrkespaket för
Djurskötare i mjölkproduktion samt Skötsel av utemiljöer.
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Antagning till introduktionsprogram inom Naturbruksgymnasiet
•

Programinriktat val är sökbart. Antagning sker med utgångspunkt från elevers
meritvärde.

•

För ansökan till yrkesintroduktion (IMY) inlämnar eleven en intresseanmälan
rörande önskad utbildningsväg inom Naturbruksgymnasiet. Avtal tecknas mellan
Naturbruksgymnasiet och berörd hemkommun för varje enskild elev. Om möjlighet
att erbjuda utbildningsplats på vald skolenhet finns, och hemkommun godkänner
betalning av utbildningsplats genomförs intervju/besök. Hemkommunens
godkännande att betala för utbildningsplatsen kommuniceras till
samverkansområdets gymnasieantagning, och beslut om antagning sker.

Individuell studieplan
Rektor ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev som studerar på ett
introduktionsprogram. Studieplanen innehåller uppgifter om utbildningens syfte,
huvudsakliga innehåll och längd, samt information om vilka ämnen och kurser som eleven
ska studera. Planen skall utformas efter elevens behov och intressen, samt följas upp,
utvärderas och revideras vid behov, i samråd med eleven och i förekommande fall dennes
vårdnadshavare. Innehållet i elevens studieplan ska präglas av ett helhetstänkande och

den planerade utbildningen ska vara tydligt beskriven.
Den individuella studieplanen har en extra viktig funktion för elever på
introduktionsprogrammen eftersom programmen saknar nationellt fastställda
programstrukturer och examensmål. Studieplanen ska vara tillgänglig och känd för elev,

pedagoger, rektor samt elevens vårdnadshavare.
Den individuella studieplanen innehåller:








Utbildningens mål och längd
Studieväg
När det är aktuellt: Det yrkesområde som utbildningen inriktas mot
Vilka kurser eleven ska läsa
Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen
Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma
för elevens kunskapsutveckling

Eleven äger rätt att få ett nytt slutbetyg från grundskolan utfärdat av skolenheterna inom
Naturbruksgymnasiet, om denne under studierna uppnått betyg i ett eller flera
grundskoleämnen.
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