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Utbildningsplan för programinriktat val, IMV 
 
Syfte 
Programinriktat val syftar till att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt 

yrkesprogram eller högskoleförberedande program och att de så snart som möjligt ska kunna antas 

till det nationella programmet. 

 

Behörighet   
Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för 

behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller 

svenska som andraspråk och: 

• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen 

• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen 

För att bli antagen måste eleven, av rektor på mottagande skola, bedömas ha förutsättningar att  

klara utbildningen. För det högskoleförberedande programmet krävs därför, utöver ovan nämnda 

behörighetskrav även:  

Samhällsvetenskapsprogrammet: eleven ska ha minst godkänt betyg i geografi, historia, 

samhällskunskap och religion.  

 

Rutin för antagning 

Inom organisationen avsätts preliminära platser för programinriktat val. Dessa platser tillsätts om de 

inte tas i anspråk av behöriga sökande till det nationella programmet, det vill säga antagning sker i 

mån av plats på aktuellt program.  

Intresseanmälan lämnas via gymnasiestudera.se under de ordinarie ansökningsperioderna. 
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Utbildningens inriktning 
Utbildningen på programinriktat val ska vara inriktat mot ett nationellt program. Huvudmannen i 

Finspångs kommun erbjuder inriktningen mot Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).  

 
Struktur och upplägg  
Elever läser programmet integrerat med elever som går det aktuella nationella programmet. 

Parallellt med studierna på det nationella programmet läser eleven de grundskoleämnen som behövs 

för att kunna antas till ett nationellt program. Grundskoleämnena schemaläggs och organiseras 

parallellt med motsvarande gymnasiekurs så långt det är möjligt. 

 

Innehåll  
Programinriktat val ska innehålla de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett 

nationellt program. Utbildningen ska också innehålla kurser som ingår i det nationella programmet. 

Grundskoleämnet/ämnena schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid 

början på andra läsåret når behörighet till nationellt program. 

 
Längd 
Utbildningens längd beror på när elev uppnår behörighet för att kunna antas till nationellt program. 
Elev förväntas bli behörig till det nationella programmet under det första läsåret, med möjlighet till 
förlängning.  

 
 
Utbildningens uppföljning 
Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att antas till ett nationellt 

program ska eleven övergå till det nationella programmet. Administratör på gymnasieskolan 

meddelar Gymnasieantagningen och elev antas till det nationella programmet.  Eleven förväntas bli 

godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till programmet senast då andra 

läsåret börjar. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål, att bli 

godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program, genomförs 

en elevvårdskonferens med eleven och eventuellt även med dennes vårdnadshavare/god man om 

möjliga orsaker. Elevvårdskonferensen syftar till att ge rektor underlag för att ta beslut om eleven får 

vara kvar på utbildningen eller ska föreslås söka till ett annat introduktionsprogram. 

 

Platsen för utbildningen  
Utbildningen förläggs till Bergska gymnasiet, Bildningen 


