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Utbildningsplan för introduktionsprogrammet individuellt alternativ
(IMIND) i Åstorps kommun
Utbildningens syfte
Utbildningen utgår från individens behov baserat på tidigare kunskapsutveckling och
förutsättningar i syfte att skräddarsy ett innehåll som så snart som möjligt förflyttar
eleven till annat introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildning eller till
arbetsmarknaden. För elever med svag motivation erbjuds praktik och
motivationshöjande insatser t.ex kuratorssamtal som en integrerad del i
utbildningen. I avsaknad av annat ungdomsgymnasium på orten erbjuds elever som
bedöms ha förutsättningar att klara läsa kurser i gymnasieämnen att göra det inom
den gymnasiala vuxenutbildningen. Bedömningen av elevens förutsättningar görs
genom educate-it tester och undervisande lärares bedömning.
Studieplan & studietid
Individuell studieplan upprättas för samtliga elever senast en månad efter påbörjat
utbildning och anpassas efter varje enskild ungdoms behov, önskemål och
förutsättningar.
Den individuella studieplanen kan således innebära såväl en ökning som en
minskning av den 23 timmars studietid som är riktvärdet för heltidsstudier på IM.
Detta till följd av elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Beslut om
minskning fattas alltid av rektor genom delegation från huvudman medan beslut om
ökning görs i dialog mellan syv, elever och mentor. Studieplanen godkänns av rektor
och elev, samt vårdnadshavare eller god man för elev under 18 år och revideras
minst två gånger om året.
Utbildningens längd
Utbildningen planeras vanligen som ettårig men kan i de fall eleven bedöms sakna
förutsättningar för att nå detta mål, planeras på två år. Syftet är i dessa fall att eleven
inledningsvis ska ställa in sig på en längre studietid för att inte tappa motivation om
målen inte nås under ett år.
Rätten att fullfölja
En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen
enligt den fastställda planen för utbildningen eller enligt en ändrad plan, om eleven
har medgett att planen ändras.
Intyg/betyg
Efter genomförd utbildning utfärdas ett gymnasieintyg för de gymnasiekurser som
lästs och betyg i de grundskoleämnen som eleven läst.
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