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Barn- och utbildningsnämnden

Utbildning för nyanlända
Inledning
De senaste åren har antalet elever på Sunnerbogymnasiets språkintroduktion ökat kraftigt.
Eleverna läser på Språkintroduktionen under tre år och läser under denna tid
svenska/svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen. Målsättningen är att eleverna
ska bli behöriga att läsa ett nationellt program efter sina tre år. Denna målsättning är svår att
uppnå då många nyanlända helt saknar skolbakgrund.
Skolan fullföljer sitt uppdrag genom att erbjuda eleverna att läsa på språkintroduktionen.
Sunnerbogymnasiet vill dock göra mer.
Projektidé
Sunnerbogymnasiet har arbetat fram en projektidé som innebär att eleverna läser svenska
och yrkesämnen (inom IN och BF) under sina tre år på språkintroduktionen. Målsättningen
är att de efter tre år ska vara anställningsbara även om de inte får formell yrkesexamen.
Syfte:
Motivera ungdomar att skaffa sig yrkeskunskaper så att de blir anställningsbara efter
gymnasietiden.
Problem
Det är svårt för elever på språkintroduktion (IM-elever 16-19 år) på gymnasienivå som
saknar tillräcklig skolbakgrund att bli nationella elever/behöriga till gymnasiet. De har inte
heller några bra förutsättningar för att erhålla yrkeskurs/erfarenhet på språkintroduktionen.
•
•
•
•
•
•

Alltför många ungdomar kommer att lämna gymnasiet utan examen
Ungdomarna läser grundskoleämnen och erhåller inte yrkeskunskaper
Ungdomarna blir ej anställningsbara
Elever riskerar att bli avhoppare
Elevers motivation minskar när de inte ser en mening i sina studier (att de lär sig
svenska är inte alltid tillräckligt motiverande)
I förlängningen finns risk för ökade kostnader för samhället om dessa ungdomar inte
får någon anställning.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

PLUSGIRO

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

302 50-5

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstyrelsen@ljungby.se

0372-78 91 44

www.ljungby.se

156-0879

2017-01-23

Utbildningens upplägg
Vi avser att skapa två mindre grupper med åtta elever i varje grupp. Den ena gruppen läser
kurser inom industritekniska programmet och den andra gruppen läser kurser inom barn- och
fritidsprogrammet. Målsättningen är att utbilda svetsare och personliga assistenter. Båda
dessa yrkesgrupper har ett stort rekryteringsbehov.
Grupperna läser matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa tillsammans (totalt 16
elever).
Då målsättningen är anställningsbarhet har ett antal yrkeskurser valts ut av lärarna och
rektorerna på respektive program. Då elevernas kunskaper i svenska är begränsade har mer
tid än normalt lagts ut i dessa kurser. Detta gör att grupperna kan hålla ett långsammare
tempo än övriga gymnasieskolan och därmed ökar förutsättningarna för att eleverna ska
klara kurserna.
Totalt kommer eleverna läsa ca 20-23h/vecka.
För den elev som eventuellt vill nå examen finns den möjligheten via att läsa de kurser som
saknas under ett fjärde år.
Kostnader
Upplägget innebär en merkostnad för skolan. I yrkesämnena kommer det krävas två lärare i
stället för en. Eleverna läser yrkeskurser ca 10-12 h/vecka vilket motsvarar 75% lärartjänst.
Total kostnad
År 1 (två grupper i åk 1 deltar i projektet) =
År 2 (fyra grupper i åk 1 o 2 deltar i projektet) =
År 3 (sex grupper i åk 1-3 deltar i projektet) =

450 000kr
900 000kr
1 350 000kr

Förhoppningen är att ansöka på projektpengar via EU. Att få ansökan godkänd tar minst
sex månader. Vi ser ett behov av att starta utbildningen redan till hösten 2017.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Sunnerbogymnasiet startar denna utbildning
hösten 2017 även om projektmedel från EU ej beviljas. Kostnaden täcks genom att extra
pengar tillförs ordinarie budget.
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