Utbildningsplan för
Språkintroduktion (IMSPR),
Löfströms gymnasium

Syfte
Språkintroduktion har till syfte att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i
gymnasieskolan eller till annan utbildning. (SFS 2011:800 17 kap, 3§)

Behörighetskrav
För att bli behörig till nationellt högskoleförberedande program krävs minst betyget G i
Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska samt 9 andra ämnen. För behörighet
till nationellt yrkesprogram krävs Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska
samt 5 andra ämnen. Det finns även möjlighet att som Språkintroduktionselev gå vidare till
IMPRO, IMPREP, Folkhögskola eller annan utbildning.

Studieform
Utbildningen genomförs individuellt utifrån den enskilda elevens studieplan men undervisningen
organiseras i grupp.
Studieplanen innehåller ämnen utifrån utbildningens syfte och kan kompletteras med
motivationshöjande insatser och/eller SFI.

Utbud
Inför varje läsår fastställer nämnden antalet platser som erbjuds på Språkintroduktion (IMSPR).
Språkintroduktion är inte sökbar och följer därmed inte de ansökningsförfarande och rutiner som
gäller till de nationella programmen.

Huvudsakligt innehåll
Inför mottagandet av en elev till språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra en
bedömning av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens
kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin
utbildning. Språkintroduktion ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller
svenska som andraspråk.
I övrigt ska språkintroduktion utformas utifrån den bedömning som ska göras enligt 7 § och
innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen får
innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och kurser i gymnasieämnen.
Språkintroduktion får kombineras med svenskundervisning för invandrare. Även andra insatser
som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.
(Gymnasieförordningen 2010:2039, 6 kap. 7-8 §§)
Studierna omfattar heltidsstudier. Utbildningen kan göras mindre omfattande om eleven önskar
det och huvudmannen anser att det är förenligt med utbildningens syfte.
En individuell studieplan ska upprättas för varje elev. En sådan plan ska innehålla uppgifter om
ämnen och kurser som eleven ska studera samt eventuella åtgärdsprogram.
Någon examen kan inte erhållas från ett introduktionsprogram. Däremot får eleven ett
studiebevis på den genomförda utbildningen samt de betyg som erhållits i form av ett
gymnasieintyg.
Eleven har rätt att fullfölja utbildningen som utbildningsplanen föreskrevs vid antagandet till
programmet. Elever som uppnår behörighet till ett nationellt program under läsåret har inte per automatik rätt
till en plats på det nationella program som utbildningen inriktas mot. Det är ett beslut som måste fattas från fall
till fall med givet syftet med utbildningen är det önskvärt att skolorna har beredskap för att ta in eleverna på det
nationella programmet. (Skolverkets riktlinjer, ur nya skollagen: Mer om … Introduktionsprogram i
gymnasieskolan)
Elev som läser grundskolekurser utan att uppnå godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning av
sin kunskapsutveckling i läst ämne i form av ett skriftligt omdöme.
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