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Information till rektor/studie- och yrkesvägledare (SYV) om övergång till
Språkintroduktion (IMSPR
Rutin för skolplacering, av elever från grundskolan, på IMSPR 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 Språkintroduktion ombesörjs av antagningsfunktionen vid
Utbildningsförvaltningen. Ansökan görs via särskild blankett av avlämnande
skola. Rektor ansvarar för att ansökan skickas till den nämnda
antagningsfunktionen.
Efter att placeringsbeslut fattats för Språkintroduktion så registrerarar
antagningsfunktionen eleverna i kommunens IT-system för ansökan och
antagning till gymnasieskola.
Slutligt antagningsbesked presenteras för samtliga elever på kommunens
ansökningswebb senast den 1 juli respektive år.
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.
Utgångspunkten är att det sker en skolplacering av eleven. Skolplacering
beslutas vid antagningsmöte i maj månad. Det är rektorerna på IMSPR i
samråd med bitr. chef för utbildning och arbetsmarknad, som beslutar om
placering av IMSPR-eleverna på våra kommunal skolor.
För frågor angående anmälan, skolplacering och överlämning kontakta:
Sofia Arneke Isaksson, samordningsresurs IMSPR 036-10 67 41
Camilla Wetterö, bitr. chef UA
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Rutiner för skolplacering från grundskola till IMSPR
Vecka

Dag

17-19

Aktivitet
Information om Språkintroduktion och rutiner för
skolplacering från grundskola till IMSPR till berörda
elever och pedagoger i grundskolan

Ansvarig
Samordningsresurs IMSPR

Information om bedömningsunderlag, checklista och
överlämning till berörda rektorer och pedagoger 7-9
20

15/5

Grundskola lämnar in blanketter med anmälan till
IMSPR till Antagningskansliet

Rektor/SYV vid grundskola

Skolplaceringsförslag arbetas fram utifrån
uppgifterna på anmälningsblanketten

Antagningsfunktionen
Samordningsresurs IMSPR

Antagningsmöte för rektorer på IMSPR

Bitr. chef UA

Skolplacering meddelas grundskolans SYV som
meddelar eleven

Samordningsresurs IMSPR

Överlämningskonferens IMSPR
Rektorer IMSPR kallar till en gemensam
överlämningskonferens
Deltagare: Rektor/SYV/pedagog IMSPR och
SYV/pedagog avlämnande grundskola
Muntlig överlämning där kartläggningsunderlag och
pedagogisk skriftlig bedömning lämnas till
mottagande IMSPR (se checklista överlämning)

Rektor IMSPR
Rektor 7-9
Samordningsresurs IMSPR

Formellt besked via ansökningswebben till eleverna
om skolplacering

Antagningsfunktionen

31

Välkomstbrev från mottagande skola

Rektor IMSPR

34

Skolstart

Rektor IMSPR

20

21

22/5
15:0016:00
Skolsalen
UBF

22

29/5
13:00 –
16:00
Idas
skola

26
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