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Utbildningsplan för introduktionsprogrammet –
individuellt alternativ
Behörighet: Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de
godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om det finns
synnerliga skäl, kan också ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett
yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ.
Utbildningens syfte: Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå
vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering
och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.
Utbildningen vänder sig i första hand till elever med olika behov av särskilt
stöd, elever med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation.
Utbildningens längd: 1 läsår eller motsvarande.
Före utbildningsstart
Det är Helsingborgs stad som fattar beslut om vilka elever som ska erbjudas
plats på programmet och de meddelar därefter eleven, elevens vårdnadshavare
och den berörda avlämnande skolans studie- och yrkesvägledare.
Struktur och upplägg
Eleven har under hela sin utbildningstid en mentor på skolan. Mentorn kallar
eleven och dennes vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Utbildningen är i
huvudsak skolförlagd. Inledningsvis presenterar skolan sitt erbjudande av
innehåll på utbildningen: till exempel grundskoleämnen, gymnasiegemensamma kurser, yrkeskurser, praktik samt andra insatser som är gynnsamma för
elevens utveckling. I slutet av denna vecka äger ett utvecklingssamtal rum med
eleven, elevens vårdnadshavare och elevens mentor. Då identifieras elevens
styrkor och intressen, och grundat på detta samtal bestäms elevens individuella
studieplan. Den omfattar bland annat elevens mål med sin utbildning, som kan
vara både kort- och långsiktigt. Vid behov deltar även elevhälsan i att upprätta
och följa upp de individuella studieplanerna. Varje vecka har mentorn ett kort
möte med eleven där den individuella studieplanen stäms av. Dessutom har
eleven minst tre gånger per termin utvecklingssamtal med sin mentor. Vid varje
samtal ägnas tid åt att tydliggöra elevens mål med sin utbildning.
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Vilket innehåll utbildningen ska ha styrs av den enskilde elevens mål och
förutsättningar. Den individuella studieplanen är ett viktigt redskap för att
planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i
studieplanen som utbildningens innehåll konkretiseras och tydliggörs med
utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.
Individuellt alternativ utformas för en enskild elev och utbildningen inrättas
alltså inte i förväg men bör bestå av en kombination av följande delar:
Primärt ska eleven få godkända åk 9 betyg i följande ämnen: Sv, eller Sv2, Ma
och En samt modersmål. Detta ger behörighet till vuxenutbildning.
Nästa mål är att eleven får godkänt i ytterligare fyra ämnen för behörighet till
yrkesprogram. Vi erbjuder idag följande kurser: Re, Bild, Sh, Bi. Det finns
även möjlighet att läsa andra kurser utifrån elevens situation och behov på
grundskolenivå. Vi har legitimerade lärare i de flesta ämnen.
Om eleven har förutsättningar kan ovanstående tillsammans med ev. tidigare
betyg kombineras med gymnasiekurser i en individuell studieplan. Ett naturligt
steg kan vara att fortsätta läsa En, Sv eller Sv2, och/eller Ma på gymnasienivå.
Det finns även möjlighet att läsa andra kurser utifrån elevens situation och
behov på gymnasienivå. Vi har legitimerade lärare i de flesta ämnen.
Om eleven har svårigheter att klara teoretiska studier på heltid så kan studierna
kombineras med praktik. Vi har inom andra delar av Folkuniversitetet goda
kontakter inom framförallt handel- och servicesektorn i närområdet. Vi är
också SFI-anordnare och kan därmed även hitta lösningar i kombination med
denna utbildningsform.
Studiemotiverande insatser görs i förekommande fall inom ramen för
mentorskap och elevhälsa. Det finns även möjlighet till andra insatser som är
gynnsamma för elevens utveckling som fysisk träning, grundläggande
samhällsorientering, studiebesök samt strukturstöd.
Utbildningens uppföljning
Vid de individuella utvecklingssamtalen följs elevens utbildning upp. Stor
uppmärksamhet riktas vid varje samtal mot elevens mål med sin utbildning.
Beroende på hur tydligt elevens mål är, kan det då bli aktuellt att eleven går
över till ett annat introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat
individuellt val eller yrkesintroduktion hos annan utbildningsanordnare.
Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet.

