
 
 

Nyhetsbrev IMprove 

- Erfarenheter efter genomförandeår 1 - 

I Skaraborg finns 912 elever under höstterminen 2020 inskrivna på något Introduktionsprogram, 

fördelat enligt följande: 

 IMA IMS IMY IMV 

Kommunala huvudmän 359 225 92 59 

Fristående huvudmän   34 143 

 

Projektet IMprove befinner sig just nu mitt uppe i en intensiv och spännande genomförandefas. I 

projektets 13 projektverkstäder, i de fyra medverkande regionerna, pågår ett flertal insatser för att 

hitta metoder inom Introduktionsprogrammen för sent anlända elever, allt i syfte att främja fullföljda 

studier, minska utanförskap och öka genomströmningen.  

Under vårt första genomförandeår har 23 flickor och 40 pojkar i Skaraborg tagit del av insatserna inom 

projektet IMprove. Projektresultat följs upp genom enkätundersökningar, både gällande individ och 

organisation, via en utomstående utvärderare.  

Under detta år har ett antal behov framkommit för att öka progressionen hos vår målgrupp. Utifrån 

dessa har en modell tagits fram som beskriver de delarna vi framförallt behöver arbeta med för att 

utveckla våra Introduktionsprogram. De olika delarna i modellen beskriver de teman som under första 

genomförandeåret arbetats fram utifrån de identifierade behoven. Det är också under dessa teman 

som insatser och aktiviteter arbetas med. Dessa olika teman är beroende av varandra, ingen del kan 

verka optimalt utan de andra och Introduktions-programmens plan för utbildning finns med i alla delar. 

Projektet är tudelat och fokus ligger dels på individerna, dels på organisationsutveckling. Modellen 

som i slutändan tas fram, ska i delar eller som helhet kunna appliceras på andra skolor och 

Introduktionsprogram.  



 
 
Övergångar: I Skaraborg har vi nu ett extra fokus på att ta fram en gemensam modell för 

övergångar/överlämningar mellan grundskolan och Introduktionsprogrammen samt mellan 

Introduktionsprogrammen som ska spänna över alla våra 15 kommuner. Eleven ska känna igen sig i 

sina studier efter övergången och ska inte behöva starta om med redan genomförda moment. 

Övergångarna ska vara så effektiva som möjligt, både ur ett elev- och organisationsperspektiv. 

Kartläggning: Kartläggningen av elevens tidigare kunskaper och mål ska ligga till grund för 

utformningen av den individuella studieplanen som i sin tur ska ligga till grund för hur undervisningen 

i klassrummet utformas. Hur vi får kartläggningen att sippra ner till klassrummet har vi i Skaraborg lagt 

ett tydligt fokus mot och genom att ha detta som gemensam satsning genom kompetensutveckling av 

all personal på Introduktionsprogrammen i Skaraborg läsåret 20/21. 

Individuell studieplan: Utformning av elevens individuella studieplan hänger tätt samman med dels 

elevens kartläggning, dels huvudmannens plan för utbildning. Studieplanen ska hållas levande och vara 

väl känd av eleven. De fyra medverkande kommunerna i IMprove Skaraborg lägger alla en stor vikt vid 

att utveckla arbetet med de individuella studieplanerna. 

Utbildning: Då kartläggning och upprättande av elevens studieplan är genomförda kan utbildningen 

starta. Här arbetas med inom IMprove att testa olika förkortade yrkesutbildningar men också att med 

rätt stöd och vägledning komma vidare genom praktik eller helt följa de nationella programmens 

programstruktur, både gällande yrkes- och högskoleförberedande program. De fyra deltagande 

skolorna i Skaraborg arbetar på olika sätt för att förbättra arbetssätt och skapa förutsättningar för 

genomförande av utbildning. Både på individ- men också på organisationsnivå. För Skaraborg har det 

handlat om insatser som förkortade yrkesutbildningar, där eleven matchas direkt mot företag, inom 

branscher som restaurang- och livsmedel samt möbel- och tillverkningsindustrin. Men också insatser 

som coachning och motiverande samtal och samtalsgrupper. 

Uppföljning: Uppföljning står här dels för uppföljning av insatser på organisationsnivå, dels för 

uppföljning av elevens individuella studieplan som ska vara tillgängliggjord och levande samt revideras 

vid behov. Uppföljningarna ska sedan ligga till grund för revidering av huvudmannens plan för 

utbildning. Uppföljning av Introduktionsprogrammen har identifierats som en brist hos de flesta 

huvudmän, de flesta har idag svårt att svara på hur elevens progression ser ut och hur 

genomströmningen ser ut.  

Vidaregångar: Flera av våra projektverkstäder arbetar med att underlätta vidaregångar genom att 

skapa specifika utbildningsår mot vuxenutbildningen eller SFI. Men också underlätta vidaregångarna 

till arbetsmarknaden genom att arbeta med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse som 

arbetsmarknadskunskap, arbetslivets villkor och praktik. 

 

Vill du veta mer eller har frågor?  

Regional projektledare IMprove, Sara Holm 

073 – 461 99 56  

sara.holm@skaraborg.se 


