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1. Generellt
Alléskolan utgör en del av Sydnärkes Utbildningsförbund. Sydnärkes utbildningsförbund är
ett kommunalförbund med medlemskommunerna; Askersund, Hallsberg och Laxå.

Introduktionsprogrammet ska enligt skollagen (2010:800, 17 kap.) följa en utbildningsplan.
Utbildningsplanen som beslutas av huvudmannen ska innehålla information om utbildningen
syfte, innehåll och längd. Introduktionsprogrammet är enligt Skollagen (210:800, 15 kap.)
öppet för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning utan att bli gymnasiebehöriga1

och som påbörjar sina studier på Introduktionsprogrammet under tiden till och med det första
kalenderhalvåret det är ungdomen fyller 20 år. Vid synnerliga skäl kan en elev som är2

behörig för ett yrkesprogram enligt skollagen (2010:800, 17 kap 11§) tas emot på
Yrkesintroduktion eller Individuellt alternativ. En elev som påbörjat sin utbildning på ett
Introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning enligt utbildningsplanen och den
individuella studieplanen. Hemkommunen är enligt Skollagen skyldiga att erbjuda obehöriga
elever plats på Introduktionsprogrammet.

På Alléskolan erbjuds följande inriktningar på Introduktionsprogrammet; Individuellt
alternativ, Språkintroduktion, Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Samtliga elever som antas på ett Introduktionsprogram läser enligt en individuell studieplan
som upprättas i samband med att eleven inleder sina studier. Studieplanen följs upp
kontinuerligt under studietiden och justeras vid behov. Elever som studerar på
Introduktionsprogrammet har rätt till minst 23 timmar garanterad undervisningstid per vecka3

1.1 Individuell studieplan
Då Introduktionsprogrammet saknar en fastställd programstruktur och examensmål
konstaterar Skolverket (2019) att den individuella studieplanen är extra viktig inom
Introduktionsprogrammet. Den individuella studieplanen upprättas i samband med att eleven
påbörjar utbildningen och revideras vid behov. Den individuella studieplanen upprättas efter
en inledande bedömning av elevens ämnes- och språkkunskaper och revideras utifrån
elevens kunskapsutveckling under utbildningen gång.

Den individuella studieplanen ska enligt Gymnasieförordningen (2010:2039 1 kap 7§)
innehålla följande delar: utbildningens mål och längd, studieväg, gymnasiekurser,
grundskoleämnen samt delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser
som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Om det är aktuellt, det yrkesområde
utbildningen inriktar sig mot.4

4 Källa: Skolverket
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/gora-individuell-studieplan
#h-Individuellstudieplanigymnasieskolansintroduktionsprogram
Hämtad: 20191208

3 Källa: Skollagen (2010:800, 17 kap.) och Gymnasieförordningen (2010:2039, 6 kap.)

2 För asylsökande eller de med tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt till utbildning i gymnasieskola endast om hen påbörjar
utbildning innan hen fyllt 18 år.

1 Gymnasiebehörighet: För yrkesförberedande program krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska,
matematik samt minst ytterligare fem grundskoleämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i
svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt minst ytterligare nio grundskoleämnen (vilka ämnen som gäller
kan variera mellan olika program)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/gora-individuell-studieplan#h-Individuellstudieplanigymnasieskolansintroduktionsprogram
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/gora-individuell-studieplan#h-Individuellstudieplanigymnasieskolansintroduktionsprogram


1.2 Gymnasieintyg/Sammanställning och skriftlig bedömning
Om en elev läst ett grundskolämne på Introduktionsprogram utan att ha nått ett godkänt
betyg ska eleven när hen avslutar sina studier få en skriftlig bedömning över sin
kunskapsutveckling.

När en eleven nått målen på Introduktionsprogrammet utifrån den individuella studieplanen
får eleven ett gymnasieintyg. Intyget innehåller en beskrivning av utbildningens mål, samtliga
betyg samt en beskrivning av andra insatser som ingått i elevens studieplan. Vidare beskrivs
aktuellt yrkesområde då det varit aktuellt. Om eleven avbryter sin utbildningen eller inte når
målen enligt den individuella studieplanen får eleven istället för ett gymnasieintyg istället en
sammanställning som visar vilka delar av den individuella studieplanen som fullföljts.5

1.3 Mentor
Eleven har en utsedd mentor under hela sin utbildningstid. Mentor har ett helhetsperspektiv
på elevens utbildning. Det innebär att mentor ansvarar för att kontinuerligt följa upp elevens
kunskapsutveckling och studiesituation. Mentor kallar eleven och dennes vårdnadshavare till
utvecklingssamtal en ggr per termin. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att
tydliggöra elevens mål med utbildningen och hur eleven ska kunna nå dit. Den individuella
studieplanen gås igenom och revideras vid behov.

1.4 Elevhälsa och studie-och yrkesvägledning
Kring Introduktionsprogrammet finns en elevhälsa som består av rektor, kurator,
skolsköterska, specialpedagog och studie-och yrkesvägledare. Vidare finns vid behov
tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan träffas regelbundet och arbetar
förebyggande och hälsofrämjande i syfte att tillsammans med mentorer och undervisande
lärare stötta elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan deltar också i arbetet med andra
insatser, såsom livskunskap.

Studie-och yrkesvägledare stöttar mentorer och elever i utformning och revidering av
individuella studieplaner samt ansvarar för studie-och yrkesvägledning individuellt och i
grupp.  Studie-och yrkesvägledare vägleder i samband med utbildningsval.

1.5 Systematiskt kvalitetsarbete
Huvudmannen har ett gemensamt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet som
innefattar sammanställning och analys av kunskapsresultat, resultat på nationella prov,
närvarostatistik samt undersökningar av upplevd trygghet, trivsel och studiero med hjälp av
ELSA och Min skolmiljö. Det systematiska kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt under året
men sammanfattas i en kvalitetsredovisning en gång/år i samband med årsskiftet.
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet är att frågeställningar såsom Var är vi?
Vart ska vi? Hur gör vi? och Hur blev det? Genom att kontinuerligt arbeta med dessa frågor
skapas förutsättningar för att dela kunskaper och utveckla utbildningen.

Ansvar: Rektor tillsammans med programledarna och medarbetarna

5 Källa: Gymnasieförordningen (2010:2039, 8 kap.)



1.6 Överlämning
När en elev avslutar sina studier på Introduktionsprogram och söker sig vidare till nationella
program sker en överlämning enligt Alléskolans rutiner. I de ämnen eleven inte når ett
godkänt betyg dokumenteras elevens kunskapsutveckling i en skriftlig bedömning.



2. Språkintroduktion

2.1 Syfte
Enligt Skollagen (2010:800, 17 kap 3§) är syftet med språkintroduktion “att ge nyanlända
ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att
gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning”.

2.2 Behörighet
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar inom medlemskommunerna som inte6

har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som behöver
en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller
till annan utbildning. Det innebär att innan en elev tas emot på språkintroduktion görs en
bedömning av elevens kunskaper i det svenska språket för att avgöra om det är
språkintroduktion eller annat introduktionsprogram som är aktuellt för eleven.

2.3 Ansökan
Ungdomar som så önskar ansöker om plats på språkintroduktion via blanketten Ansökan till
Introduktionsprogrammet på Alléskolan. Till ansökan bifogas slutbetyget från grundskolan
om sådant finns. Antagning till språkintroduktion görs kontinuerligt under läsåret.

2.4 Inför skolstart
När en nyanländ elev utan tidigare skolgång i Sverige tas emot till språkintroduktion
kartläggs elevens kunskaper. Kartläggningen görs med hjälp av Skolverkets
kartläggningsmaterial (steg 1 och steg 2). Kartläggningen genomförs skyndsamt. Utifrån
bedömningen placeras eleven i en lämplig undervisningsgrupp och en individuell studieplan
upprättas.

När en nyanländ elev med tidigare skolgång i Sverige tas emot till språkintroduktion
genomförs en kartläggning av elevens kunskaper i svenska som andraspråk, matematik och
engelska om sådana kartläggningar inte redan är genomförda. Utifrån kartläggningen och
omdömen/individuell studieplan från tidigare skola placeras eleven i en lämplig
undervisningsgrupp, och en individuell studieplan upprättas.

2.5 Individuell studieplan
I början på utbildningen upprättas elevens individuella studieplan med innehåll enligt
riktlinjerna presenterade i avsnitt 1.1. Elevens kunskapsutveckling följs noggrant för att
eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning. Den individuella studieplanen
revideras vid behov.

Ansvar: Mentor och studie- och yrkesvägledare

6 Med nyanländ avses enligt Skollagen (2010:800, 3 kap 12a§ den som  har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet, och
har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.En elev ska inte längre
anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.



2.6 Utbildningens utformning
Språkintroduktion utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar.
Bedömningsmaterialet Bygga svenska ligger till grund för för bedömning av elevens
språkutveckling (tala, läsa, skriva och lyssna), och en bedömning görs även av elevens
ämneskunskaper. Fokus i utbildningen är grundskoleämnen men i viss mån erbjuds också
undervisning i gymnasiegemensamma ämnen (Matematik 1a och Engelska 5). Inom ramen
för språkintroduktion finns möjlighet att studera ämnen i riktning mot yrkesintroduktion,
programinriktat val eller studie-och yrkesförberedande program. Det innebär att eleverna ges
möjlighet att läsa upp mot 15 grundskoleämnen.

2.6.1 Andra insatser - Workshops från elevhälsan
Under tiden på språkintroduktion får eleverna lektioner i livskunskap. Livskunskapen hålls av
elevhälsan tillsammans med elevcoachen och utgår från elevernas önskemål och frågor.
Teman som behandlas är hälsa, kost, sömn och motion, kärlek och relationer, fritid, studier
och arbete, likabehandling samt alkohol, narkotika, doping och tobak.

2.6.2 Andra insatser - Praktik
Inom ramen för språkintroduktion erbjuds enskilda elever utifrån behov praktik. Praktiken
fungerar som arbetsträning och är en introduktion till arbetsmarknaden. Praktiken syftar till
att ge eleven möjlighet att samla på sig erfarenheter och kunskaper i en miljö utanför
skolans fysiska väggar. Praktiken föregås av individuella samtal med ungdomskonsulent.
Samtalen syftar till att ringa in elevens önskemål samt att förbereda eleven inför de
förväntningar som eleven kan möta under praktiken. Beslut om praktik fattas i samförstånd
mellan elev, mentor, studie-och yrkesvägledare, ungdomskonsulent och rektor.

2.7 Utbildningens längd
Längden på utbildningen är individuell och avgörs av elevens individuella studieplan. Den
individuella studieplanen i sin tur utgår från elevens förutsättningar, kunskapsutveckling samt
målsättning. Ambitionen är att eleven så snart som möjligt skall gå över till annan inriktning
inom introduktionsprogrammet eller annan utbildningen.



2.8 Programstruktur
Översikt - Språkintroduktion

Grundskoleämnen (garanterade) 13-15 ämnen möjliga

Svenska som andraspråk x 240-420 minuter/vecka

Engelska x 4*50 min/vecka

Matematik x 4*50 min/vecka

Samhällskunskap/SO* x 3*50 min/vecka

Historia/SO* x 2*60 min/vecka

Biologi/NO* x 2*70 min/vecka

Bild x 80 min/vecka

Musik x 80 mi/vecka

Idrott x 2*60 min/vecka

Teknik x 120 min/vecka

Kompletterande SO-paket (religionskunskap och geografi) eller

NO-paket (fysik och kemi) x 240 min/vecka

Modersmål x 60 min/vecka

Gymnasiekurser (vid behov/vid tillräckligt stor grupp)

Engelska 5, 100 p x

Matematik 1a/b, 100p x

Andra insatser - Motivationshöjande insatser/Hälsofrämjande

insatser

SVA-stöd på SO och NO x

Worskshops från elevhälsan utifrån olika teman x

Praktik (utifrån behov) x

Studiehandledning på modersmålet x

*I några av klasserna studerar eleverna SO respektive NO istället för Samhällskunskap, Historia och

Biologi. SO och NO syftar till att förbereda eleverna för att läsa SO-ämnen respektive NO-ämnen.


