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Utbildningsplan 
Introduktionsprogrammen, Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum 
 

Förslag till beslut 
• Fastställa rektors förslag till utbildningsplan för introduktionsprogrammen 

på Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
 

Sammanfattning 
Planerna gäller för de olika slag av introduktionsprogram som skolan har för de 
elever som behöver bli behöriga för att söka naturbruksprogrammet eller utveckla 
en behörighet som leder till anställning. Enligt Skollagen (2010:800) ska beslut 
om utbildningens omfattning fattas av skolans huvudman. 
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UTBILDNINGSPLAN INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
 
Programinriktat individuellt val (IMPRO) 
Utbildningen syftar till att leven skall bli behörig till naturbruksprogrammet. Eleven kan läsa 
IMPRO på samtliga av skolans inriktningar nämligen lantbruk, skog och hund. 
Eleven läser tillsammans med de elever som går på programmet och läser samtliga kurser och 
ämnen som ingår i utbildningen för naturbruksprogrammet och vald inriktning plus den kurs 
som saknas på grundskolenivå för att uppnå behörighet till naturbruksprogrammet. Målet är 
att eleven skall bli behörig till naturbruksprogrammet inom ett år. 
APL (arbetsförlagt lärande) ingår med minst 15 veckor i utbildningen. (gymnasieförordningen 
4 kap.) Eleven studerar på heltid. 
 
Behörighetskrav: Betyg E i svenska/svenska som andraspråk och matematik eller engelska+ 
fyra andra ämnen eller Betyg E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska 
plus tre andra ämnen. 
 
Yrkesintroduktion (IMYRK) 
Eleven kan läsa IMYRK på samtliga av skolans inriktningar nämligen lantbruk, skog och 
hund. Utbildningen är individuellt utformad efter elevens behov. 
Utbildningen syftar till att eleven skall utveckla sådana kunskaper som leder till att eleven blir 
anställningsbar inom vald inriktning eller till att eleven blir behörig till naturbruks-
programmet. 
 
Alt 1. Behörighet till naturbruksprogrammet. Eleven läser parallellt med yrkeskurser under år 
ett upp de grundskolebetyg som saknas för att bli behörig till yrkesprogrammet. År två börjar 
eleven om på programmet och läser där i tre år. APL (arbetsförlagt lärande) ingår med minst 
15 veckor i utbildningen. (gymnasieförordningen 4 kap.) Utbildningen varar således i fyra år 
och omfattar heltidsstudier. 
 
Alt 2. Anställningsbarhet. Kurserna eller delar av kurser som ingår i den individuella 
studieplanen syftar till att eleven ska uppnå sådana kunskaper så att eleven kan etablera sig på 
arbetsmarknaden. I utbildningen ingår APL och eller praktik med minst 15 veckor. 
(gymnasieförordningen 4 kap.) Utbildningen varar i tre år och studierna omfattar heltid. 
 
Alt 3. Gymnasieexamen. Eleven läser upp de grundskolebetyg som saknas för att bi behörig 
till yrkesprogram, samt läser även de kurser som ingår för att uppnå en gymnasieexamen på 
Naturbruksprogrammet.  I utbildningen ingår APL och eller praktik med minst 15 veckor. 
(gymnasieförordningen 4 kap.) Utbildningen varar i tre år och studierna omfattar heltid. 
 
Behörighetskrav: Sökbart för dig som är obehörig till nationellt yrkesprogram. 
 

Peter Nyman 
Rektor 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
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