PROGRAMBLAD

Programinriktat val
(IMV)
För vem?
Kommunen är skyldig att erbjuda programinriktat val för ungdomar som saknar behörighet
till nationella program (SFS 2010:800, kap. 17, 16 §). Programinriktat val riktar sig till
ungdomar som har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
- matematik och engelska samt tre andra ämnen eller
- matematik eller engelska och fyra andra ämnen (SFS 2010:800, kap. 17, 10 §).

Syfte
Syftet med utbildningen är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst
yrkesprogram eller högskoleförberedande program och att eleven så snart som möjligt ska
kunna antas till det nationella programmet (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §).

Organisation
Programinriktat val utformas för varje enskild elev (SFS 2010:800, kap. 17, 4 §). Den
individuella studieplanen anger hur studierna ska bedrivas. På Nösnäsgymnasiet planeras
studierna individuellt. Studierna bedrivs på nationellt program, eventuellt i kombination med
studier på introduktionsprogrammet. Studierna planeras på höstterminen, då slutantagningen
inom Göteborgsregionen är klar.

Innehåll
Programinriktat val ska innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg
i och som krävs för behörighet till ett nationellt program samt kurser som ingår i det
nationella program som utbildningen är riktad mot. Är utbildningen riktad mot ett
yrkesprogram ska utbildningen innehålla arbetsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt
lärande kan dock utformas i annan omfattning än på aktuellt yrkesprogram (SFS 2010:2039,
kap. 6, 4 §). De grundskoleämnen eleven läser kan läsas individuellt eller i grupp.
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Beräknad studietid
Beräknad studietid är ett års heltidsstudier.

Uppföljning
Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt tillsammans med mentor. Vid behov
revideras studieplanen. Eleven ska ges det stöd som behövs för att nå målen. Om eleven trots
insatser inte bedöms nå målen inom ett år ska eleven ges vägledning för ett eventuellt byte
av introduktionsprogram.

Plats för utbildningen
Utbildningen förläggs till Nösnäsgymnasiet och eventuella APL-platser
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