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3 UTBILDNINGSPLANER FÖR ÖREBRO KOMMUNS INTRODUKTIONSPROGRAM. 

PLAN FÖR UTBILDNING 

Programinriktat val mot 
Högskoleförberedande program 

Behörighet 
Programinriktat val mot högskoleförberedande program är öppet för ungdomar som inte 
har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett visst nationellt program, men 
som har godkänt i: 

svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra 
ämnen; eller 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra 
ämnen. 

Syftet 
Programinriktat val mot högskoleförberedande program syftar till att elever ska få en 
utbildning som är inriktad mot ett visst högskoleförberedande program. Eleven ska så 
snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. 

Utbildningens inriktning 

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot är ett högskoleförberedande 
program. 

Innehåll 
Programinriktat val mot högskoleförberedande program innehåller de grundskoleämnen 
som en elev inte har godkända betyg i och som krävs för att eleven ska bli behörig till ett 
högskoleförberedande program, och de kurser som ingår i det högskoleförberedande 
program som utbildningen är inriktad mot. Detta organiseras på ett sådant sätt att eleven 
så snart som möjligt blir behörig till ett högskoleförberedande program. 

Struktur och upplägg 

Utbildningen utformas för en grupp elever och är därmed sökbar. Utbildningen kan även 
utformas för enskild elev. 

Eleven läser grundskoleämnen tillsammans med andra elever som går Programinriktat 
val eller integrerat tillsammans med de elever som går det högskoleförberedande 
program som utbildningen är inriktad mot. 

Eleven läser samtliga gymnasiekurser i programgemensamma ämnen samt alla kurser i 
gymnasiegemensamma ämnen utom de ämnen där eleven först ska läsa upp sitt 
grundskolebetyg. Eleven läser kurserna integrerat tillsammans med de elever som går det 
högskoleförberedande program som utbildningen är inriktad mot. 

Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan (garanterad 



      

 

            
        

 

 
             
          

         
              
       

 
           

                  
 

     
              

             
               

          
     

 
              

              
              

              

4 UTBILDNINGSPLANER FÖR ÖREBRO KOMMUNS INTRODUKTIONSPROGRAM. 

undervisningstid). Utbildningens omfattning får dock minskas för en elev som begär det 
om huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl. 

Längd 

Eleven antas till nationellt program så snart som möjligt. Utbildningens längd är därför 
flexibel och bedöms individuellt utifrån varje elevs förutsättningar och behov. 
Planeringen dokumenteras i den individuella studieplanen som uppdateras regelbundet. 
Målet är att varje elev vid avslutande av utbildningen ska ha förutsättningarna att gå 
vidare till studier på ett högskoleförberedande program. 

Inom detta ramverk sker kontinuerlig uppföljning av den individuella studieplanen och 
det är i första hand den som styr om eleven är redo att ta sig vidare i utbildningssystemet. 

Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
ett nationellt program så snart som möjligt. Om eleven inte har uppnått utbildningens 
mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett 
nationellt program genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. 

Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till annat 
introduktionsprogram eller vara kvar på samma program. Detta sker i slutet på det första 
läsåret. Om eleven ska vara kvar på samma program görs en ny individuell studieplan, 
där det framgår när eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som saknas. 


