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Information till rektor/studie- och yrkesvägledare (SYV) om övergång till
Introduktionsprogram Individuellt alternativ (IMIND) och
Introduktionsprogram Preparandutbildning (IMPRE)
Rutin för skolplacering, av elever från grundskolan, på IMIND och
IMPRE 2018/19
Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till
ett nationellt program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler.
Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa
program syftar till förberedelser eller introduktion till annan
gymnasieutbildning eller arbetsmarknaden.
Antagningen till introduktionsprogrammen ombesörjs av antagningsfunktionen
vid Utbildningsförvaltningen. Sökbara introduktionsprogram hanteras via
kommunens ansökningswebb. Ej sökbara program hanteras via särskild
blankett av avlämnande skola. Rektor ansvarar för att ansökan skickas till den
nämnda antagningsfunktionen.
Efter att placeringsbeslut fattats för individuellt alternativ och
preparandutbildning så registrerarar antagningsfunktionen eleverna i
kommunens IT-system för ansökan och antagning till gymnasieskola.
Slutligt antagningsbesked presenteras för samtliga eleverna på kommunens
ansökningswebb senast den 1 juli respektive år.
Reservantagningen som sker i augusti kan påverka att elever kommer in på
andra, sökta, program, vilket kan påverka det slutliga antalet elever på
respektive introduktionsprogram. Berörd skola/rektor följer dagligen
antagningen via personlig inloggning på kommunens
ansökningswebb: http://intag.skola.jonkoping.se
För mer information hänvisas till Plan för Introduktionsprogrammen i
Jönköpings kommun som finns på Intranätet under Utbildningsförvaltningen, Verksamheter Ubf , Studie- och yrkesvägledare.
Elev som hellre önskar en yrkesinriktad utbildningen men saknar behörighet
till nationellt yrkesprogram bör också söka IMYRK mot specificerat yrke
(via ansökningswebben) eller kan efter anmälan/antagning och introduktion på
IMIND flyttas över till IMYRK allmän på Bäckadalsgymnasiet.
Utgångspunkten är att det sker en skolplacering av eleven. Skolplacering
beslutas vid antagningsmöte i maj månad. Det är rektorerna på IMIND och
IMPRE i samråd med bitr. chef för utbildning och arbetsmarknad, som beslutar
om placering av IMIND- och IMPRE-eleverna på våra kommunal skolor.
Vid ansökan till fristående skola ta kontakt med respektive skola för mer
information.
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Rutiner för skolplacering från grundskola till IMIND och IMPRE
Vecka

Dag
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15/5

Grundskola lämnar in blanketter med anmälan till
IMIND och IMPRE till Antagningskansliet

Rektor/SYV vid grundskola
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Antagningsmöte för rektorer på IMIND och IMPRE

Bitr chef UA

Preliminär skolplacering meddelas grundskolans
SYV

Antagningsfunktionen

Överlämningskonferens IMIND
Gymnasieskolan kallar till en gemensam
överlämningskonferens
Deltagare: Rektor IMIND/, Specialpedagoger och
lärare vid Gr- och Gy-skolor
Rektor 7-9 ansvarar för att skriftlig och muntlig
överlämning sker till respektive gymnasieskola.

Bitr. chef UA/ Rektor IMIND och
IMPRE

Överlämningskonferens IMPRE
Rektor/specialpedagog för IMPRE kontaktar
avlämnande skola för överlämning.
Rektor 7-9 ansvarar för att skriftlig och muntlig
överlämning sker till respektive gymnasieskola.

Antagningsfunktionen

Formellt besked via ansökningswebben till eleverna
om IM-placering samt skolplacering

Antagningsfunktionen
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Välkomstbrev från mottagande skola

Rektor IMIND och IMPRE
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Skolstart

Rektor IMIND och IMPRE
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