IMS
Språkintroduktion (IMS)
FÖR VEM?
Kommunen är skyldig att erbjuda språkintroduktion för nyanlända ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram (SFS 2010:800, kap. 17, 16 §). Ett viktigt inslag på språkintroduktion är
utbildning i det svenska språket. Om det finns särskilda skäl får även andra ungdomar tas emot
på språkintroduktion (SFS 2010:800, kap. 17, 11 §).
Hemkommunen får erbjuda språkintroduktion enligt 12 § till elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp (SFS 2010:800, kap. 11 § & 16 §).
SYFTE
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar tillräckliga kunskaper i det svenska
språket för att kunna läsa vidare på annat introduktionsprogram eller annan utbildning (SFS
2010:800, kap. 17, 3 §). Syftet är också att eleven ska få möjlighet att bli behörig till ett nationellt
program.
FÖRE UTBILDNINGENS START
I Stenungsund tas nyanlända elever emot på mottagningsenheten Välkomsten. Här genomförs
Skolverkets kartläggning för nyanlända steg 1 och 2. Om eleven har flyttat från en annan kommun till Stenungsund börjar eleven på Välkomsten för att sedan skrivas in på Nösnäsgymnasiet.
Välkomsten ansvarar för att inhämta dokumentation från elevens tidigare skola/skolor samt
genomför Skolverkets kartläggning om det finns behov. Välkomsten lämnar därefter över till
Nösnäsgymnasiet enligt gällande rutin. Nyanlända elever från grundskolan lämnas över enligt
gällande rutin för överlämningar.
ORGANISATION
Språkintroduktion på Nösnäsgymnasiet utformas i grupp efter den enskilda elevens behov (SFS
2010:800, kap. 17, 4 §).
INNEHÅLL
Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Utifrån elevens syfte med
utbildningen läser eleven de grundskoleämnen som krävs behörighet till ett yrkesprogram (8
betyg) eller högskoleförberedande program (12 betyg). Utbildningen kan även innehålla gymnasiekurserna Modersmål 1, Matematik 1a, 1b, 1c, Idrott och hälsa 1 och Engelska 5.
Språkintroduktion kan kombineras med utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Insatser
för inkludering eller andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i
utbildningen (SFS 2010:2039, kap. 6, 8 §).
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BERÄKNAD STUDIETID
Beräknad studietid för Språkintroduktion är 1-3 år beroende på elevens skolbakgrund, mål och språkutveckling. Språkintroduktion ska ge förutsättningar för en så snabb progression som möjligt.
UPPFÖLJNING
Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt tillsammans med mentor en gång i veckan på
avsatt mentorstid. Vid behov revideras studieplanen. Eleven ska ges det stöd som behövs för att nå
målen.
PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Utbildningen förläggs till Nösnäsgymnasiet och eventuella praktikplatser.
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