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Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla
kommun
Förslag till beslut

Kompetensnämnden fastställer Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Järfälla
kommun, enligt förvaltningens förslag.
Ärendet i korthet

Plan för utbildning på Introduktionsprogram ska, enligt skollagen (2010:800),
fastställas av huvudmannen för utbildningen. Planen ska kombineras med en
individuell studieplan för varje elev, vilket är skolans ansvar.
Handlingar

1. Kompetensförvaltningens skrivelse 2016-01-25.
Barnkonsekvensanalys

Det är en fördel att det framgår vad utbildningen innehåller för att säkerställa att
eleverna får den utbildning de har rätt till.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Carina Karlsson
Projektledare

Kompetensförvaltningen
Carina Karlsson
Projektledare
Telefon: 08-58022902 (direkt) 070-0023102 (mobil)

Besöksadress: Vasaplatsen 9-11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2016-01-25, rev. 2016-02-17

2 (9)

Förslag till Plan för utbildning på Introduktionsprogram i
Järfälla kommun
Introduktionsprogrammen
För den som inte har behörighet till gymnasiet erbjuds fem olika
introduktionsprogram:






Preparandutbildning (IMPRE)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Individuellt alternativ (IMIND)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Språkintroduktion (IMSPR)

Skollagen (2010:800)17 kap 7§ föreskriver att utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildning som beslutas av huvudmannen. Utifrån
denna ska det sedan upprättas en individuell studieplan för varje elev.
Elever som har påbörjat ett introduktionsprogram enligt skollagen 17 kap 15§ har rätt
att fullfölja utbildningen enligt den plan för utbildningen som gällde när utbildningen
inleddes. Om en elev har medgett att planen ändras, har eleven rätt att fullfölja
utbildningen enligt den ändrade planen.
Rätten att fullfölja utbildningen gäller även efter studieuppehåll på högst ett år för
studier utomlands. Att ett studieuppehåll på högst ett år inte förtar elevens rätt att
fullfölja utbildningen ligger i linje med vad som föreskrivs för nationella program i
16 kap 40§ första stycket.
Utbildningsplanerna grundar sig på följande bestämmelser:
Skollagen (2010:800)
 Plan för utbildningen och individuella studieplaner: 17 kap 7§
 Introduktionsprogrammens syfte: 17 kap 3§
 Behörighet till introduktionsprogram. 17 kap 8-12§§
Gymnasieförordningen (2010:2039)
 Introduktionsprogrammens innehåll: 6 kap 3-8§§ gymnasieförordningen
Järfälla kommun anordnar i egenregi följande introduktionsprogram:
preparandutbildning, programinriktat individuellt val, individuellt alternativ (ingen
antagning hösten 2016), yrkesintroduktion och språkintroduktion

Antagningsprocessen på Järfälla Vägledningscentrum (JVC)
Ansvaret för introduktionsprogrammens antagningsprocess är knuten till Järfälla
Vägledningscentrum (JVC). JVC ansvarar för kommunens samtliga obehöriga elever
och för deras individuella studieplaner.
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I februari träffar JVC alla kommunens högstadieskolor för överlämningskonferenser.
Redan efter detta tar JVC kontakt med vissa familjer.
Under sommaren, efter antagningen, görs ytterligare en översyn av obehöriga elever
som inte har fått någon plats på ett nationellt program. Obehöriga elever som inte gör
direktval eller inte kommer in någonstans erbjuds studievägledning där en kartläggning av elevens behov och eventuella svårigheter görs.
JVC upprättar individuella studieplaner för de obehöriga elever som inte blir antagna
på ett nationellt program.
JVC jobbar terminsvis med uppföljning av samtliga obehöriga elever skrivna i kommunen genom skolbesök, samtal och via skriftlig information.
När det gäller elever som börjar på Språkintroduktion får samtliga ett inskrivningssamtal där skolsköterska, SYV och tolk närvarar. I samband med detta möte görs
även en hälsoundersökning.

Antagning
Antagningen för sökbara introduktionsprogram, programinriktat individuellt val
(IMPRO) och yrkesintroduktion (IMYRK) som anordnas för en grupp, sker genom
urval utifrån betyg. En IMPRO-elev antas i mån av plats på programmet och kan
aldrig gå före en behörig elev. Rektor beslutar om skolan ska ta emot IMPRO-elever.
Antagningen till icke sökbara introduktionsprogram, d.v.s. preparandutbildning
(IMPRE) och individuellt alternativ (IMIND) går via JVC/Mälargymnasiet samt
antagningen till språkintroduktion (IMSPR) går endast via JVC. Det är avlämnande
rektor på grundskolan som ansvarar för att anmälan till ett introduktionsprogram görs
och mottagande rektor beslutar om eleven kan tas emot. Möjlighet finns att i andra
hand ta emot sökande ungdomar med annan hemkommun än Järfälla.

Individuell studieplan
En individuell studieplan ska upprättas för varje elev. Den ska vara anpassad efter
varje enskild elevs behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetstänkande och vid behov i samverkan med andra berörda insatser, exempelvis
socialtjänsten. Planen ska upprättas så fort som möjligt vid utbildningens början.
Studieplanen ska registreras i verksamhetssystemet Procapita och innehålla överenskomna:
 grundskoleämnen
 gymnasiekurser
 arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik
 insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
 eventuella åtgärdsprogram
 datum för uppföljning och revidering (minst en gång per halvår)
 godkännande av rektor och elev (och för omyndig elev dennes
vårdnadshavare eller motsvarande)
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Preparandutbildning (IMPRE)
Behörighet
Preparandutbildningen står öppen för ungdomar som saknar de godkända betyg som
krävs för behörighet till alla nationella program enligt 16 kap 30 och 31§.
Syfte
Preparandutbildning syftar till att elever som fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att
ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska uppnå sådan behörighet.
Behörighet ska vara möjlig att uppnå på kort tid eller pågå under högst ett år. Vid
mindre ämneskompletteringar kan eleven bli antagen till ett nationellt program efter
kort tid.
Huvudsakliga innehåll
Studier omfattar heltidsstudier. Undervisningen ges i enlighet med den individuella
studieplan som baseras på elevens behov och mål. Utbildningen ska innehålla de
grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som eleven behöver för
att uppnå behörighet till ett visst nationellt program. Vidare får utbildningen även
innehålla ytterligare grundskoleämnen, dock inte sådana ämnen som eleven har
godkänt betyg i. Preparandutbildningen får dessutom innehålla kurser från nationella
program och, i mindre omfattning, andra insatser som är gynnsamma för elevens
kunskapsutveckling.
Utbildningens längd
Utbildningens längd fastställs i den individuella studieplanen. Preparandutbildning
ska pågå högst ett år. Om huvudmannen bedömer att det finns synnerliga skäl, kan
utbildningen förlängas till två år. Om ej synnerliga skäl anses föreligga, erbjuds
eleven annan form av introduktionsutbildning.
Den som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen
enligt den plan som gällde när utbildningen inleddes och kan även medge att planen
ändras.
Dokumentation
Gymnasieintyg för introduktionsprogrammet utfärdas efter genomförd utbildning.
För elev som så önskar kan ett nytt slutbetyg från grundskolan utfärdas om man
uppnått betyg i ett eller flera grundskoleämnen.
Ersättning för genomförande i annan kommun eller fristående gymnasieskola
Skyldighet föreligger för hemkommun att betala om elev tagits emot. Vid tvist om
ersättning ska hemkommunens egen kostnad för utbildning betalas.

2016-01-25, rev. 2016-02-17

5 (9)

Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Behörighet
Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de
godkända betyg som krävs för ett yrkesprogram enligt 16 kap 30§ 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
Programinriktat individuellt val är sökbart och följer därmed samma ansökningsförfarande och rutiner som ansökningar till de nationella programmen.
Syfte
Programinriktat individuellt val syftar till att elever ska få en yrkesutbildning som är
inriktas mot ett nationellt yrkesprogram så att de så snart som möjligt ska kunna
antas till det programmet. Behörighet till nationellt yrkesprogram ska uppnås under
det första läsåret. Eleven antas sedan till det nationella yrkesprogrammet och ska
därmed kunna erhålla sin yrkesexamen efter sammanlagt tre års studier.
Huvudsakliga innehåll
Studier omfattar heltidsstudier. Undervisningen ges i enlighet med de individuella
studieplanen som baseras på elevens behov och mål. Utbildningen följer det
yrkesprogram som introduktionsprogrammet är kopplat till och eleven läser enligt
det nationella programmets kursplan och enligt examensmålen. Dessutom får eleven
undervisning i ett eller två grundskoleämnen för att uppnå den behörighet som krävs
för yrkesprogrammet.
Utbildningens längd
Utbildningens längd fastställs i den individuella studieplanen.
Introduktionsutbildningen genomförs inom ett läsår. Om huvudmannen bedömer att
det finns synnerliga skäl, kan utbildningen förlängas. Om ej synnerliga skäl anses
föreligga, erbjuds eleven annan form av introduktionsutbildning.
Den som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen
enligt den plan som gällde när utbildningen inleddes och kan även medge att planen
ändras.
Dokumentation
Gymnasieintyg för introduktionsprogrammet utfärdas efter genomförd utbildning.
För elev som så önskar kan ett nytt slutbetyg från grundskolan utfärdas om man
uppnått betyg i ett eller flera grundskoleämnen.
Ersättning för genomförande i annan kommun eller fristående gymnasieskola
Överenskommelse med hemkommunen krävs.
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Individuellt alternativ (IMIND)
Behörighet
Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som
krävs för ett yrkesprogram. Det står även öppet för dem som har full
gymnasiebehörighet, om särskilda skäl föreligger.
Individuellt alternativ står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas
Språkintroduktion.
Syfte
Individuellt alternativ syftar till att ge behörighet till fortsatt utbildning, studier på
yrkesintroduktion, yrkesprogram eller etablering på arbetsmarknaden.
Huvudsakliga innehåll
Undervisningen ges i enlighet med den individuella studieplanen som baseras på
elevens behov och mål.
Utbildningen kan innehålla:





grundskoleämnen där eleven saknar betyg
hela eller delar av kurser i karaktärsämnen från yrkesprogram och
gymnasiegemensamma ämnen
andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling som t ex
praktik och motivationsinsatser
studie- och yrkesvägledning

Elevens kunskapsutveckling bedöms löpande, så att eleven så snabbt som möjligt ska
komma vidare i sin utbildning.
Utbildningens längd
Utbildningens längd fastställs i den individuella studieplanen för ett år i taget.
Elevens kunskapsutveckling ligger till grund för fastställandet av ytterligare utbildningsår och utbildningen kan pågå i längst fyra år. Den som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den plan som gällde när
utbildningen inleddes och kan även medge att planen ändras.
Dokumentation
Gymnasieintyg utfärdas efter genomförd utbildning.
För elev som så önskar kan ett nytt slutbetyg från grundskolan utfärdas om man
uppnått betyg i ett eller flera grundskoleämnen.
Ersättning för genomförande i annan kommun eller fristående gymnasieskola
Överenskommelse med hemkommunen krävs.
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Yrkesintroduktion (IMYRK)
Behörighet
Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som
krävs för ett nationellt program i gymnasieskolan. Det står även öppet för dem som
har full gymnasiebehörighet om särskilda skäl föreligger.
Yrkesintroduktion står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas
Språkintroduktion.
Syfte
Yrkesintroduktion syftar till att ge en yrkesinriktad utbildning som underlättar
etablering på arbetsmarknaden eller behörighet till studier på yrkesprogram.
Huvudsakliga innehåll
Undervisningen ges i enlighet med den individuella studieplanen som baseras på
elevens behov och mål.
Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik, men hela
utbildningen kan skolförläggas om det bäst gynnar eleven.
Utbildningen kan innehålla:
 grundskoleämnen där eleven saknar betyg
 hela eller delar av kurser i karaktärsämnen från yrkesprogram
 gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella
yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning
 andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
 studie- och yrkesvägledning
Elevens kunskapsutveckling bedöms löpande, så att eleven så snabbt som möjligt ska
komma vidare i sin utbildning.
Utbildningens längd
Utbildningens längd fastställs i den individuella studieplanen och kan pågå i upp till
fyra år. Den som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den plan som gällde när utbildningen inleddes och kan även medge att
planen ändras.
Dokumentation
Gymnasieintyg utfärdas efter genomförd utbildning.
För elev som så önskar kan ett nytt slutbetyg från grundskolan utfärdas om man
uppnått betyg i ett eller flera grundskoleämnen.
Ersättning för genomförande i annan kommun eller fristående gymnasieskola
Överenskommelse med hemkommunen krävs.
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Språkintroduktion (IMSPR)
Behörighet
Språkintroduktion står öppen för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige och som
saknar betyg för att gå vidare till något annat program inom gymnasieskolan eller
annan utbildning.
Syfte
Utbildningen syfte är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå
vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Huvudsakliga innehåll
Tyngdpunkten i utbildningen ligger på svenska som andraspråk. Undervisningen
planeras utifrån en kartläggning och validering av elevens språkkunskaper, tidigare
skolgång, kunskaper, erfarenheter, mål och behov för fortsatt utbildning. Eleven får
en individuell studieplan.
Utbildningen kan innehålla:
 svenska som andraspråk
 grundskoleämnen eleven behöver för att bli behörig till vidare studier
 studiehandledning på modersmål
 gymnasiekurser som ligger i linje med elevens mål
 modersmålsundervisning
 utbildning i svenska för invandrare (Sfi)
 studie- och yrkesvägledning
 arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik
 andra gynnsamma insatser för elevens kunskapsutveckling
Elevens kunskapsutveckling bedöms löpande, så att eleven så snabbt som möjligt ska
komma vidare i sin utbildning.
Utbildningens längd
Utbildningens längd fastställs i den individuella studieplanen och kan pågå i upp till
fyra år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd måste utbildningen påbörjats innan eleven fyllt 18 år. Övriga elever
måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20
år. Den som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen
enligt den plan som gällde när utbildningen inleddes eller den plan som ändrats efter
elevens medgivande.
Dokumentation
Gymnasieintyg utfärdas efter genomförd utbildning.
För elev som så önskar kan ett nytt slutbetyg från grundskolan utfärdas om man
uppnått betyg i ett eller flera grundskoleämnen.
Ersättning för genomförande i annan kommun eller fristående gymnasieskola
Överenskommelse med hemkommunen krävs.

