IM - individanpassad yrkesutbildning
FRÅN DRÖM TILL YRKE
Den här utbildningen vänder sig till elever med funktionsvariationer som har svårt
att hitta ett givande alternativ inom det vanliga upplägget på IM-programmet.
Fokus kommer att ligga på ett individanpassat studieupplägg (inom ramarna för
utbildningen) i nära samverkan med arbetslivet. Utbildningsplanen skräddarsys
av elevens framtidstankar och stödanpassas utifrån elevens specifika behov.
En viktig aspekt är att bygga ett stödjande nätverk runt varje elev, då dessa elever
har någon typ av funktionsvariation samt ofta en språkstörning därtill. Därför kommer
strukturerad språkträning finnas med på schemat för de som har behov.
Målsättningen är att utbildningen ska ha ett helhetstänk som gör att eleverna
förbereds för en anställning på den öppna arbetsmarknaden och på så vis får
känna sig som fullvärdiga samhällsmedborgare.
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UPPLÄGG INDIVIDANPASSAD YRKESUTBILDNING
INDIVIDANPASSADE STUDIEPLANER

När eleverna börjar utbildningen kommer en individanpassad studieplan upprättas. Grunden är att alla
elever ska ha svenska, engelska, matematik,
samhällskunskap och naturkunskap i sin studieplan.
Övriga kurser anpassas efter den sektor som eleven
vill inrikta sig mot. Nivå på alla kurserna kommer
också att individanpassas.

ARBETSSEKTOR UTIFRÅN INTRESSE

Elevens studieplan kommer att inriktas mot den
bransch som eleven är intresserad av – om eleven
exempelvis inriktar sig mot handelssektorn kommer
handels- och försäljningskurser prioriteras i studieplanen. Sedan kommer ett värdföretag för en arbetsplatsförlagd utbildning (APL) att utses från
någon av skolan samarbetspartners. Varje elev
kommer, förutom de ordinarie lärarna, ha en
pedagogisk resurs kopplad till sig.

APL (PRAKTIK) VARVAT MED SKOLA

Grundtanken är att eleverna ska ha APL två dagar
i veckan hos sitt värdföretag. En pedagogisk resurs
från skolan kommer att fungera som ett stöd på
APL-platsen tills dess att skolan och värdföretaget
bedömer att eleven är tillräckligt självständig. Utöver
det kommer det aktivt jobbas med nätverksbyggande
runt varje elev. Skolan, vårdnadshavare, elev samt
andra viktiga personer runt eleven träffas för att
utvärdera och sätta nya mål en gång per månad.

KURSPLAN
ÖVERGRIPANDE KURSER
(Anpassas efter elevens nivå)

650 p

Matematik 			
Engelska 			
Svenska 			
Idrott och hälsa			
Estetisk kommunikation 1		
Religionskunskap			
Samhällskunskap			
Naturkunskap			

100
100
100
100
100
50
50
50

EXEMPEL INRIKTNINGSSPÅR

600 p

Handel & Service
Servicekunskap 			100
Praktisk marknadsföring		
100
Personlig försäljning 1		
100
Personlig försäljning 2		
100
Handel specialisering 		
100
Entreprenörskap			100
Djur och Natur - Välj mellan:
Hund
Fiske
Jakt & viltvård
Äventyrsturism
Språkträning
Individanpassad klassrumsbaserad
språkträning och teckenspråk.

SPRÅKTRÄNING

Då vi är medvetna om att många elever kan ha någon
form av språkstörning, genomförs en kartläggning
när eleven påbörjar utbildningen. Professor Iréne
Johansson, grundare av Karlstadmodellen, utarbetar
tillsammans med pedagogerna ett individanpassat,
klassrumsbaserat språkträningsupplägg.

BRA ATT KÄNNA TILL:
HUR SÖKER MAN TILL UTBILDNINGEN?

BOENDE

Kontakta studie- och yrkesvägledare på den egna skolan
alternativt ta kontakt direkt med ForshagaAkademin.
För att få påbörja utbildningen krävs ett beslut från hemkommunen. Kostnaden för hemkommunen är IMprogrammets elevpeng samt kostnaden för elevens
pedagogiska resurs.

Vi erbjuder ett elevboende för elever som inte bor i
närheten av skolan. För dem som behöver stöd i sitt
boende, krävs det att man har LSS-stöd som
vårdnadshavare ansöker om från sin hemkommun.

forshagaakademin.se
010-15 16 200
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