Plan för utbildning gällande programinriktat val
mot samhällsvetenskapliga programmet på
resursenheten, Lundellska skolan
Programinriktat val
Behörighet
Utbildningen riktar sig till elever som har diagnos eller problematik inom autismspektrat.
Programinriktat val mot samhällsvetenskapsprogrammet på Lundellska skolans resursenhet 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, eller
• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven har störst möjlighet att lyckas på detta program om eleven har mindre kompletteringar i ett
fåtal ämnen.

Syftet
Syftet med programinriktat val är att de elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha
uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska kunna göra det.

Före utbildningsstart
Alla elever som önskar gå på Lundellska skolans resursenhet ska besöka skolan innan ansökan sker.
Kontakta Anneli Jungward, verksamhetsledare och specialpedagog, för mer information.
Telefon: 072 – 593 63 35
Mail: anneli.jungward@skrapan.uppsala.se

Struktur och upplägg
Elever som går på programmet läser grundskoleämnen som de ej är behöriga i tillsammans med
elever som går på introduktionsprogrammet individuellt alternativ och gymnasiekurser
tillsammans med elever som går på samhällsvetenskapligt program. Undervisningen sker i samma
hus, i samma korridor.

Innehåll
Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver för att bli behörig till
samhällsvetenskapligt program. Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:
svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion, geografi, biologi, kemi, fysik,
idrott och hälsa, bild och textilslöjd.

Uppföljning av elevens utbildning
En individuell studieplan upprättas när eleven börjar på skolan, där framgår det vilka ämnen och
kurser eleven ska läsa. Studieplanen revideras kontinuerligt under läsåret men minst två
gånger/läsår i samband med utvecklingssamtalen.
Det långsiktiga målet är att eleven blir behörig och övergår till samhällsvetenskapligt program på
heltid. Om eleven inte blir behörig utfärdas ett gymnasieintyg efter tre år. Ett annat alternativ är att
den elev som inte har uppnått utbildningens mål får vägledning och stöd till att övergå till annat
introduktionsprogram såsom yrkesintroduktion eller individuellt val.

Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till Lundellska skolans resursenhet. Utbildningen ges i mån av plats.

