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Utbildningsplan för introduktionsprogrammet –
Språkintroduktion
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de
godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som
behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i
gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även
andra elever gå språkintroduktion.
Utbildningens syfte: Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända
ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det
möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning
Utbildningens längd: 1 läsår eller motsvarande.
Före utbildningsstart
Skolan har etablerat en organisation för att ta emot elever som är aktuella
för språkintroduktion. Våra elever har redan genomfört den inledande
kartläggning av deras språkkunskaper och andra kunskaper. Informationen om
eleven överförs från den utbildningsanordnare som har genomfört denna till
våra lärare. Skolverkets kartläggningsmaterial för grundskolan används. De ger
ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven
befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Det kartläggande
samtalet ligger till grund för den individuella studieplanen som därefter
upprättas.
Struktur och upplägg
Utbildningen på språkintroduktion bedrivs som heltidsstudier med minst. 20
undervisningstimmar per vecka. Mentorn har utvecklingssamtal med varje elev
två gånger per läsår och då diskuteras den individuella studieplanen. Dessutom
har mentorn ett kortare samtal med eleven varje vecka.
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Huvudsakligt innehåll:
Språkintroduktion 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.
Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till Johannes Hedberggymnasiet

