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Programinriktat val på Celsiusskolan 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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. 

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

För varje elev upprättas en individuell studieplan. Det är viktigt att den enskilda elevens 
syfte med utbildningen klart framgår av den individuella studieplanen.  

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot att ta emot en elev på vartdera programmet:  

• Ekonomiprogrammet – EK 
• Naturvetenskapsprogrammet – NA  
• Samhällsvetenskapsprogrammet – SA  

Struktur och upplägg 

Den grupp av elever som läser programmet kommer att få möjlighet att läsa in icke 
godkända ämnen från grundskolan på studiecoachningstid på tisdagar, torsdagar och 
fredagar klockan 8.30–10.15 i biblioteket. Ansvarig blir vår specialpedagog.  

Besök på skolan före skolstart erbjuds i maj–juni. 

Elev som väljer EK 

Ekonomiprogrammet som leder till en högskoleförberedande examen, är ett program 
för dig som vill studera ekonomi i samhället. Vi erbjuder två inriktningar – ekonomi och 
juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och 
utvecklar företag. Våra elever driver UF under sin utbildningstid på skolan. 
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Elev som väljer NA 

Naturvetenskapsprogrammet som leder till en högskoleförberedande examen, vänder 
sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor. Vi har endast 
inriktningen naturvetenskap vilket innebär att du lär dig mer om biologi, fysik, kemi 
och matematik. 

Elev som väljer SA 

Samhällsvetenskapsprogrammet som leder till högskoleförberedande examen, vänder 
sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar 
idag på olika sätt. Vi erbjuder två olika inriktningar – medier, information och 
kommunikation samt samhällsvetenskap.  

I början av utbildningen på vår skola, har eleven tillsammans med vårdnadshavare, 
mentor och specialpedagog ett utvecklingssamtal. En preliminär studieplan upprättas. 
Under studietidens gång fastställs elevens individuella studieplan. Den beskriver bland 
annat elevens mål med sin utbildning. Elevens individuella studieplan revideras vid 
behov. Eleven har regelbunden kontakt med sin mentor / studie- och yrkesvägledare – 
SYV, för att tala om studieplanen. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt 
att tydliggöra elevens mål med sin utbildning. Denna utbildning kan kombineras med 
LIU – lokal idrottsutbildning, på vår skola. 

Innehåll 

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid slutet av åk 1 har 
klarat sina icke godkända ämnen från grundskolan. 

Utbildningen erbjuder eleven möjlighet att, beträffande de grundskoleämnen som 
eleven ännu inte är godkänd i, parallellt läsa motsvarande gymnasiekurs. Eleven följer 
samtliga gymnasiekurser i det nationella programmets klass, EK, NA respektive SA, till 
vilket utbildningen syftar. 

Undervisningstiden på skolan är vanligtvis klockan 8.30–16.30.  

Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas 
till: 

EK-programmet: historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap 

NA-programmet: historia, religion, och samhällskunskap 

SA-programmet: historia naturkunskap, religion och samhällskunskap 
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Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt 
program efter den planerade tiden, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och 
dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till hur 
eleven ska gå vidare. Möjliga alternativ kan vara att söka till annat 
introduktionsprogram, fortsätta ytterligare ett läsår på nuvarande utbildning eller 
diskutera en annan form av sysselsättning.  

Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning på 
programinriktad val genom den individuella studieplanen som fortlöpande revideras 
under utbildningens gång. En gång i månaden har eleverna uppföljande samtal med 
specialpedagogen/mentor som i samråd med studie- och yrkesvägledare – SYV, 
uppdaterar den individuella studieplanen.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Celsiusskolan för alla erbjudna program. 

Kontaktuppgifter 

Jörgen Norman  
Enhetsrektor på Celsiusskolan 

E-post: jorgen.norman@uppsala.se  

Telefon: 018-727 28 01 

Adress: 
Celsiusskolan 
Björkgatan 8 
753 75 Uppsala 

Tel exp: 018-727 28 00 

Webbsida: www.celsiusskolan.uppsala.se  

  

mailto:jorgen.norman@uppsala.se
http://www.celsiusskolan.uppsala.se/
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Programinriktat val med inriktning mot  
barn- och fritidsprogrammet på 
Katedralskolan 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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.   

Syftet   

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program och att de så snart som möjligt 
ska kunna antas till det programmet.   

Utbildningens inriktning   

Utbildningens inriktning är mot barn- och fritidsprogrammet. Katedralskolans 
nationella program barn- och fritidsprogrammet har inriktningen pedagogiskt och 
socialt arbete. Förutom möjligheten till högskolebehörighet har det nationella 
programmet följande yrkesutgångar: barnskötare, elevassistent och dessutom öppnar 
skolans programfördjupningsval även upp för yrkesutgångarna personlig assistent 
samt stöd- och service inom funktionsnedsättningsområdet.   

Struktur och upplägg   

Elever som går programinriktat val på Katedralskolan läser integrerat med elever som 
går det nationella barn- och fritidsprogrammet.   

Innehåll   

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till barn- och fritidsprogrammet 
organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut når behörighet till 
nationellt yrkesprogram. De ämnen som eleven erbjuds läsa upp grundskolebetyg i är 
engelska, matematik, historia, samhällskunskap och idrott och hälsa. En elev som inte 
har godkänt betyg i engelska, matematik, historia, samhällskunskap och/eller idrott 
och hälsa från grundskolan deltar i gymnasieskolans ordinarie undervisningen i dessa 
ämnen tillsammans med de elever som läser barn och fritidsprogrammet. Eleven läser 
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in grundskolans kurser parallellt med gymnasiets kurser för att vara i fas med 
programmet till åk 2. I utbildningen ingår 17 veckors arbetsplatsförlagt lärande.  

Uppföljning av elevens utbildning   

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att antas till barn- 
och fritidsprogrammet senast vid läsårets slut. Om eleven efter den planerade tiden 
inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs, 
genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare. Samtalet 
syftar till att eleven ska föreslås övergå till yrkesintroduktion mot barn- och fritid och i 
och med det sätta upp nya utbildningsmål och revidera studieplanen. Det sker i slutet 
på första läsåret. Eleven och vårdnadshavare har även under höstterminen haft 
möjlighet att följa upp elevens utbildning.   

Platsen för utbildningen   

Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Katedralskolan och den aktuella 
arbetsplatsen för det arbetsplatsförlagda lärandet.   
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Programinriktat val med inriktning mot  
barn- och fritidsprogrammet på 
Lärlingsutbildningen – Uppsala 
yrkesgymnasium Ekeby 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, 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.  

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram inom lärlingsutbildningen.  

Struktur och upplägg 

Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnena engelska, matematik 
samt idrott och hälsa. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa dessa 
grundskoleämnen tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.  

Eleverna läser alla gymnasiekurser på programmet tillsammans med andra elever som 
läser programinriktat val eller nationellt yrkesprogram på lärlingsutbildningen. 
Grundskoleämnena matematik, engelska eller idrott och hälsa läses parallellt med 
gymnasiekurserna. 

Innehåll 

En elev som inte har godkänt betyg i engelska, matematik eller idrott och hälsa från 
grundskolan deltar i undervisningen i dessa ämnen tillsammans med de elever som går 
programinriktat val eller nationellt yrkesprogram.  
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Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna 
antas till ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår. 

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett 
nationellt yrkesprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare kring alternativa studievägar.  

Platsen för utbildningen 

På barn- och fritidsprogrammet erbjuds en utbildningsplats per läsår. Utbildningen 
förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt andra aktiviteter 
utanför skolan förekommer. 
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Programinriktat val med inriktning mot bygg- 
och anläggningsprogrammet på Uppsala 
yrkesgymnasium Jälla 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val mot bygg- och anläggningsprogrammet på Uppsala 
yrkesgymnasium Jälla 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.  

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett nationellt gymnasieprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. Eleven förväntas bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att 
kunna antas till ett nationellt yrkesprogram inom ett läsår. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot bygg- och anläggningsprogrammet.  

Struktur och upplägg 

Eleverna läser grundskoleämnet tillsammans med andra elever som läser 
programinriktat val vid Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Eleverna följer i övrigt bygg- 
och anläggningsprogrammets kursplan. När eleverna har nått behörighet skrivs eleven 
in på nationellt program och fortsätter som tidigare sin skolgång utifrån det nationella 
bygg- och anläggningsprogrammets innehåll. 

Innehåll 

En elev som inte har godkänt betyg i ett grundskoleämne ges möjlighet att studera 
grundskoleämnet i studion och på resurstid utöver undervisningen, där det finns 
lämpliga positioner i elevens schema. Utöver det följer eleven klassens schema med 
gymnasiegemensamma ämnen och inriktningkurser. 
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Uppföljning av elevens utbildning 

Kontinuerligt under läsåret sker återkoppling med undervisande lärare med fokus på 
måluppfyllelsen i grundskoleämnet. Om det framkommer att eleven riskerar att inte nå 
målen kommer skolan erbjuda fler och andra insatser för att öka elevens chanser till att 
nå godkänt betyg, tex resurstid eller lovskola. I och med dessa samtal sätts nya 
utbildningsmål och studieplanen revideras.  

Om eleven efter ett läsår inte har uppnått utbildningens mål med att bli godkänd i det 
grundskoleämne som behövs för att kunna antas till det nationella programmet 
föreslås eleven att övergå till annat introduktionsprogram. Det sker i slutet på första 
läsåret. Eleven och vårdnadshavare har även under höstterminen haft möjlighet att 
följa upp elevens utbildning under utvecklingssamtal med mentor. Studie- och 
yrkesvägledare och specialpedagog finns också tillhands för uppföljande samtal och 
planering av undervisningen i ämnet.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Jälla. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
ekonomiprogrammet på Ellen Fries 
gymnasium 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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 matematik samt i minst fyra andra 
ämnen 

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot ekonomiprogrammet  

Struktur och upplägg 

Elever som går programmet läser integrerat med elever som går det nationella 
program till vilket utbildningen syftar. Eleverna läser grundskoleämnet i egen grupp 
eller tillsammans med andra som saknar ämnet och alla gymnasiekurser tillsammans 
med elever i nationellt program. 

Innehåll 

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid början på andra 
läsåret når behörighet till nationellt program.  

En elev som inte har godkänt betyg i engelska från grundskolan deltar i undervisningen 
i detta ämne tillsammans med övriga elever som går introduktionsprogram. 

De ämnen som eleven saknar för att nå behörighet till nationellt program läser eleven 
som utökad kurs under första läsåret tillsammans med andra elever på skolan som 
saknar ämnet. 



Sida 14 (56) 

Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
ekonomiprogrammet senast då andra läsåret börjar. Om eleven efter den planerade 
tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som 
behövs för att kunna antas till programmet, genomförs ett uppföljande samtal med 
eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma 
fram till om eleven ska föreslås söka till annat introduktionsprogram eller vara kvar på 
samma program.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ellen Fries gymnasium. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
ekonomiprogrammet på Lundellska skolan 

Plan för utbildning 

Behörighet  

Programinriktat val 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.  

Rekommendation 

Det är mycket viktigt att den sökande är intresserad av de samhällsvetenskapliga 
ämnena och vi rekommenderar att eleven har godkända betyg i matematik.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot ekonomiprogrammet.   

Struktur och innehåll  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörigt till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.    
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Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas 
till det nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det 
programmet. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål 
att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det 
nationella programmet genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven 
ska fortsätta på programmet eller föreslås söka till annan utbildning.   

Plats för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Lundellska skolan. 

  



Sida 17 (56) 

Programinriktat val med inriktning mot 
estetiska programmet på Uppsala estetiska 
gymnasium 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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. 

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot estetiska programmet. 

Struktur och upplägg 

Elever som går programmet läser integrerat med elever som går ett nationellt program. 
Eleverna läser grundskoleämnet i egen grupp eller tillsammans med andra som saknar 
ämnet och alla gymnasiekurser tillsammans med elever på nationellt program. 

Innehåll 

Det ämne som eleven saknar för att nå behörighet till nationellt program läser eleven 
som utökad kurs under första läsåret i egen grupp eller tillsammans med andra elever 
som saknar ämnet. 

Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
ett yrkesprogram senast då andra läsåret börjar.    

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett yrkesprogram, 
genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga 
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orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till annat 
introduktionsprogram eller vara kvar på samma program.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Uppsala estetiska gymnasium. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
fordons- och transportprogrammet (inriktning 
personbil) på Lärlingsutbildningen – Uppsala 
yrkesgymnasium Ekeby 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, 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.  

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram inom lärlingsutbildningen.  

Struktur och upplägg 

Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnena engelska, matematik 
samt idrott och hälsa. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa dessa 
grundskoleämnen tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.  

Eleverna läser alla gymnasiekurser på programmet tillsammans med andra elever som 
läser programinriktat val eller nationellt yrkesprogram på lärlingsutbildningen. 
Grundskoleämnena matematik, engelska eller idrott och hälsa läses parallellt med 
gymnasiekurserna. 

Innehåll 

En elev som inte har godkänt betyg i engelska, matematik eller idrott och hälsa från 
grundskolan deltar i undervisningen i dessa ämnen tillsammans med de elever som går 
programinriktat val eller nationellt yrkesprogram.  
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Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna 
antas till ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår. 

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett 
nationellt yrkesprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare kring alternativa studievägar.  

Platsen för utbildningen 

På fordons- och transportprogrammet, inriktning personbil erbjuds en utbildningsplats 
per läsår. Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt 
andra aktiviteter utanför skolan förekommer. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
fordons- och transportprogrammet på 
Uppsala yrkesgymnasium Jälla 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val mot fordons- och transportprogrammet på Uppsala 
yrkesgymnasium Jälla 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.  

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
fordons- och transportprogrammet och att de så snart som möjligt ska kunna antas till 
det programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot fordons- och transportprogrammet. 

Struktur och upplägg 

Den grupp av elever som läser programmet erbjuds att läsa upp de grundskoleämnen 
som saknas för behörighet till nationellt program. Eleverna läser tillsammans med 
fordons- och transportprogrammets elever. 

Innehåll 

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut blir 
behörig till ett nationellt yrkesprogram.  

En elev som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta 
ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller nationellt 
program. Alla gymnasiekurser i karaktärsämnen läser eleven tillsammans med elever 
som går fordons- och transportprogrammet. 
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Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
nationellt yrkesprogram efter ett läsår.  

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt 
fordons- och transportprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och 
dennes vårdnadshavare. Ett möjligt studiealternativ kan då vara yrkesintroduktion 
fordon  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till gymnasieskolan Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Studiebesök 
och andra aktiviteter utanför skolan förekommer. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
försäljnings- och serviceprogrammet på Ellen 
Fries gymnasium 

Plan för utbildning 

Behörighet  

Programinriktat val 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 matematik samt i minst fyra andra 
ämnen 

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot försäljnings- och serviceprogrammet. 

Struktur och upplägg 

Elever som går programmet läser integrerat med elever som går det nationella 
programmet till vilken utbildningen syftar. Eleverna läser grundskoleämnet i egen 
grupp eller tillsammans med andra som saknar ämnet och alla gymnasiekurser 
tillsammans med elever i nationellt program. 

Innehåll 

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid början på andra 
läsåret når behörighet till nationellt program.  

En elev som inte har godkänt betyg engelska från grundskolan deltar i undervisningen i 
detta ämne tillsammans med övriga elever som går introduktionsprogram. 

De ämnen som eleven saknar för att nå behörighet till nationellt program läser eleven 
som utökad kurs under första läsåret tillsammans med andra elever på skolan som 
saknar ämnet. 
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Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
ett yrkesprogram senast då andra läsåret börjar. Om eleven efter den planerade tiden 
inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs 
för att kunna antas till Försäljnings- och serviceprogrammet, genomförs ett 
uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. 
Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till annat 
introduktionsprogram eller vara kvar på samma program.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ellen Fries gymnasium. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
försäljnings- och serviceprogrammet på 
Lärlingsutbildningen – Uppsala 
yrkesgymnasium Ekeby 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, 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.  

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram inom lärlingsutbildningen.  

Struktur och upplägg 

Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnena engelska, matematik 
samt idrott och hälsa. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa dessa 
grundskoleämnen tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.  

Eleverna läser alla gymnasiekurser på programmet tillsammans med andra elever som 
läser programinriktat val eller nationellt yrkesprogram på lärlingsutbildningen. 
Grundskoleämnena matematik, engelska eller idrott och hälsa läses parallellt med 
gymnasiekurserna. 

Innehåll 

En elev som inte har godkänt betyg i engelska, matematik eller idrott och hälsa från 
grundskolan deltar i undervisningen i dessa ämnen tillsammans med de elever som går 
programinriktat val eller nationellt yrkesprogram.  
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Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna 
antas till ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår. 

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett 
nationellt yrkesprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare kring alternativa studievägar.  

Platsen för utbildningen 

På försäljnings- och serviceprogrammet erbjuds en utbildningsplats per läsår. 
Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt andra 
aktiviteter utanför skolan förekommer. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
hotell- och turismprogrammet  
på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, 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.  

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett nationellt hotell- och turismprogram och att de så snart som möjligt ska kunna 
antas till det programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot hotell- och turismprogrammet.  

Struktur och upplägg 

Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnena matematik, engelska 
samt idrott och hälsa. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa dessa 
grundskoleämnen tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.  

Eleverna läser alla gymnasiekurser inom hotell- och turismprogrammet tillsammans 
med andra elever som läser programinriktat val eller hotell- och turismprogrammet. 
Grundskoleämnena matematik, engelska eller idrott och hälsa läses parallellt med 
gymnasiekursen. 

Innehåll 

En elev som inte har godkänt betyg i matematik, engelska eller idrott och hälsa från 
grundskolan deltar i undervisningen i dessa ämnen tillsammans med de elever som går 
programinriktat val eller nationellt program.  

Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna 
antas till ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår. 
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Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett 
nationellt hotell- och turismprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven 
och dennes vårdnadshavare kring alternativa studievägar.  

Platsen för utbildningen 

På programmet erbjuds två utbildningsplatser per läsår. Utbildningen förläggs till 
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt andra aktiviteter utanför skolan 
förekommer. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
humanistiska programmet på Katedralskolan 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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.   

Rekommendation  

För att kunna genomföra utbildningen är rekommendationen att den sökande är 
intresserad av de samhällsvetenskapliga ämnena, språk samt har godkänt betyg i 
matematik.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot Humanistiska programmet.  

Struktur och upplägg  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörig till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.   

Innehåll  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.     
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Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt 
program efter den planerade tiden, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och 
dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om 
eleven ska föreslås söka till annan utbildning.  

Platsen för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Katedralskolan. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
naturbruksprogrammet på Uppsala 
yrkesgymnasium Jälla 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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. 

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
naturbruksprogrammet och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot naturbruksprogrammet.  

Struktur och upplägg  

Den grupp av elever som läser programmet erbjuds läsa upp de grundskoleämnen som 
saknas för behörighet till ett nationellt program. Eleverna läser tillsammans med 
naturbruksprogrammets elever.  

Innehåll  

De elever som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta 
ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller nationellt 
program. Alla gymnasiekurser i karaktärsämnen läser eleven tillsammans med elever 
som går naturbruksprogrammet.  

Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
nationellt yrkesprogram efter ett läsår.  

Om eleven efter den planerade tiden inte uppnått utbildningens mål att bli godkänd i 
de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt 
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naturbruksprogram, genomförs ett uppföljande samtal med elev och dennes 
vårdnadshavare. Ett möjligt studiealternativ kan då vara yrkesintroduktion naturbruk.  

Platsen för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Studiebesök och andra 
aktiviteter utanför skolan förekommer. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
naturvetenskapsprogrammet på Fyrisskolan 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val mot naturvetenskapsprogrammet på Fyrisskolan riktar sig till 
ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
högskoleförberedande program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen 
eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra 
andra 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.  

Struktur och upplägg 

Elever som går programinriktat val läser integrerat med elever som går 
naturvetenskapsprogrammet. Eleverna läser alla gymnasiekurserna tillsammans med 
dessa elever och kan läsa ytterligare grundskoleämnen vid behov i egen grupp. 

Innehåll 

Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver för att bli behörig till 
ett visst nationellt program.  

Uppföljning av elevens utbildning 

En elev som inte har uppnått utbildningens mål efter ett läsår ska få vägledning och 
stöd till att övergå till yrkesprogram, annat programinriktat val, yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ, eller, om synnerliga skäl föreligger, erbjudas högst ytterligare ett 
år på det valda programmet. 

Ett exempel på synnerligt skäl kan vara sjukdom som under mycket lång tid förhindrat 
eleven att kunna studera.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Fyrisskolan. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
naturvetenskapsprogrammet på 
Katedralskolan 

Plan för utbildning 

Behörighet  

Programinriktat val 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.   

Rekommendation  

För att kunna genomföra utbildningen är rekommendationen att den sökande är 
intresserad av de naturvetenskapliga ämnena och utöver ovanstående har godkända 
betyg i matematik, biologi, fysik och kemi.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot naturvetenskapsprogrammet.  

Struktur och upplägg  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörig till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.   

Innehåll  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
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gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.     

Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt 
program efter den planerade tiden, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och 
dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om 
eleven ska föreslås söka till annan utbildning.  

Platsen för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Katedralskolan. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
naturvetenskapsprogrammet på Lundellska 
skolan 

Plan för utbildning 

Behörighet  

Programinriktat val 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.  

Rekommendation 

Det är mycket viktigt att den sökande är intresserad av de naturvetenskapliga ämnena 
och vi rekommenderar att eleven har godkända betyg i matematik, biologi, fysik och 
kemi.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot naturvetenskapsprogrammet.   

Struktur och innehåll  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörigt till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.    
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Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas 
till det nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det 
programmet. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål 
att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det 
nationella programmet genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven 
ska fortsätta på programmet eller föreslås söka till annan utbildning.   

Plats för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Lundellska skolan. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
naturvetenskapsprogrammet på 
Rosendalsgymnasiet 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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.  

Rekommendation 

Det är mycket viktigt att den sökande är intresserad av de naturvetenskapliga ämnena 
och vi rekommenderar att eleven har godkända betyg i matematik, biologi, fysik och 
kemi.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot naturvetenskapsprogrammet.   

Struktur och innehåll  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörigt till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.    
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Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas 
till det nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det 
programmet. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål 
att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det 
nationella programmet genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven 
ska fortsätta på programmet eller föreslås söka till annan utbildning.   

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Rosendalsgymnasiet. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
restaurang- och livsmedelsprogrammet på 
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, 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.  

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett nationellt restaurang- och livsmedelsprogram och att de så snart som möjligt ska 
kunna antas till det programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

Struktur och upplägg 

Skolan erbjuder elever att läsa upp grundskolebetyget i ämnena matematik, engelska 
samt idrott och hälsa. Den grupp elever som läser programmet kommer att läsa dessa 
grundskoleämnen tillsammans med elever som på skolan läser programinriktat val.  

Eleverna läser alla gymnasiekurser inom restaurang- och livsmedelsprogrammet 
tillsammans med andra elever som läser programinriktat val eller restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. Grundskoleämnena engelska, matematik eller idrott och hälsa 
läses parallellt med gymnasiekursen. 

Innehåll 

En elev som inte har godkänt betyg i matematik, engelska eller idrott och hälsa från 
grundskolan deltar i undervisningen i dessa ämnen tillsammans med de elever som går 
programinriktat val eller nationellt program.  

Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
ett nationellt yrkesprogram efter ett läsår. 
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Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i det eller de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett 
nationellt restaurang- och livsmedelsprogram, genomförs ett uppföljande samtal med 
eleven och dennes vårdnadshavare kring alternativa studievägar.  

Platsen för utbildningen 

På programmet erbjuds två utbildningsplatser per läsår. Utbildningen förläggs till 
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Studiebesök samt andra aktiviteter utanför skolan 
förekommer. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
samhällsvetenskapsprogrammet på Ellen 
Fries gymnasium 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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 samt i minst fem andra ämnen 

Syftet 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. 

Utbildningens inriktning 

Utbildningen är inriktad mot samhällsvetenskapsprogrammet. 

Struktur och upplägg 

Elever som går programmet läser integrerat med elever som går det nationella 
program till vilket utbildningen syftar. Eleverna läser grundskoleämnet i egen grupp 
eller tillsammans med andra som saknar ämnet och alla gymnasiekurser tillsammans 
med elever i nationellt program. 

Innehåll 

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid början på andra 
läsåret når behörighet till nationellt program.  

En elev som inte har godkänt betyg i engelska eller matematik från grundskolan deltar i 
undervisningen i detta ämne tillsammans med övriga elever som går 
introduktionsprogram. 

De ämnen som eleven saknar för att nå behörighet till nationellt program läser eleven 
som utökad kurs under första läsåret tillsammans med andra elever på skolan som 
saknar ämnet. 
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Uppföljning av elevens utbildning 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
samhällsvetenskapsprogrammet senast då andra läsåret börjar.    

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till programmet, 
genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga 
orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till annat 
introduktionsprogram eller vara kvar på samma program.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ellen Fries gymnasium. 

  



Sida 44 (56) 

Programinriktat val med inriktning mot 
samhällsvetenskapsprogrammet på 
Katedralskolan 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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.   

Rekommendation  

För att kunna genomföra utbildningen är rekommendationen att den sökande är 
intresserad av de samhällsvetenskapliga ämnena, språk samt har godkänt betyg i 
matematik.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot samhällsvetenskapsprogrammet.  

Struktur och upplägg  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörig till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.   

Innehåll  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
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gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.     

Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt 
program efter den planerade tiden, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och 
dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om 
eleven ska föreslås söka till annan utbildning.  

Platsen för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Katedralskolan.   
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Programinriktat val med inriktning mot 
samhällsvetenskapsprogrammet på 
resursenheten, Lundellska skolan 

Plan för utbildning 

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  
E-post: anneli.jungward@skola.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.  

mailto:anneli.jungward@skola.uppsala.se
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Innehåll 

Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver för att bli behörig till 
samhällsvetenskapligt program. Skolan erbjuder möjlighet att studera följande 
grundskoleämnen: 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 alternativ.   

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Lundellska skolans resursenhet. Utbildningen ges i mån av 
plats. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
samhällsvetenskapsprogrammet på 
Lundellska skolan 

Plan för utbildning 

Behörighet  

Programinriktat val 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.  

Rekommendation 

Det är mycket viktigt att den sökande är intresserad av de samhällsvetenskapliga 
ämnena och språk – det senare hänger samman med att man läser två kurser i 
moderna språk på programmet. Vi rekommenderar även att eleven är godkänd i 
matematik då kurserna i ämnet är krävande.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot samhällsvetenskapsprogrammet.   

Struktur och innehåll  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörigt till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.    
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Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas 
till det nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det 
programmet. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål 
att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det 
nationella programmet genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven 
ska fortsätta på programmet eller föreslås söka till annan utbildning.   

Plats för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Lundellska skolan. 
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Programinriktat val med inriktning mot 
samhällsvetenskapsprogrammet på 
Rosendalsgymnasiet 

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val 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.  

Rekommendation 

Det är mycket viktigt att den sökande är intresserad av de samhällsvetenskapliga 
ämnena och språk – det senare hänger samman med att man läser två kurser i 
moderna språk på programmet. Vi rekommenderar även att eleven är godkänd i 
matematik då kurserna i ämnet är krävande.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot samhällsvetenskapsprogrammet.   

Struktur och innehåll  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörigt till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
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gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.    

Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas 
till det nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det 
programmet. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål 
att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det 
nationella programmet genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven 
ska fortsätta på programmet eller föreslås söka till annan utbildning.   

Plats för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Rosendalsgymnasiet.  
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Programinriktat val med inriktning mot 
teknikprogrammet på Fyrisskolan  

Plan för utbildning 

Behörighet 

Programinriktat val mot teknikprogrammet på Fyrisskolan riktar sig till ungdomar som 
inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett högskoleförberedande 
program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller 
svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra 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.  

Struktur och upplägg 

Elever som går programinriktat val läser integrerat med elever som går 
teknikprogrammet. Eleverna läser alla gymnasiekurserna tillsammans med dessa 
elever och kan läsa ytterligare grundskoleämnen vid behov i egen grupp. 

Innehåll 

Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver för att bli behörig till 
ett visst nationellt program.  

Uppföljning av elevens utbildning 

En elev som inte har uppnått utbildningens mål efter ett läsår ska få vägledning och 
stöd till att övergå till yrkesprogram, annat programinriktat val, yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ, eller, om synnerliga skäl föreligger, erbjudas högst ytterligare ett 
år på det valda programmet. 

Ett exempel på synnerligt skäl kan vara sjukdom som under mycket lång tid förhindrat 
eleven att kunna studera.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Fyrisskolan. 
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Programinriktat val med inriktning mot VVS- 
och fastighetsprogrammet på Uppsala 
yrkesgymnasium Jälla  

Plan för utbildning 

Behörighet  

Programinriktat val 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.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
VVS- och fastighetsprogrammet och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet. Eleven förväntas bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att 
kunna antas till ett nationellt yrkesprogram inom ett läsår.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot VVS- och fastighetsprogrammet.  

Struktur och upplägg  

Den grupp av elever som läser programmet erbjuds att läsa upp de grundskoleämnen 
som saknas för behörighet till nationellt program. Eleverna läser tillsammans med VVS- 
och fastighetsprogrammets elever.  

Innehåll  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut blir 
behörig till ett nationellt yrkesprogram.  

En elev som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta 
ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val eller nationellt 
program. Alla gymnasiekurser i karaktärsämnen läser eleven tillsammans med elever 
som går VVS- och fastighetsprogrammet.  



Sida 54 (56) 

Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
nationellt yrkesprogram efter ett läsår. Kontinuerligt under läsåret sker uppföljande 
samtal med undervisande lärare och elevhälsan med fokus på måluppfyllelsen i 
grundskoleämnet. Om det framkommer att eleven riskerar att inte nå målen kommer 
skolan erbjuda fler och andra insatser för att öka elevens chanser att nå godkänt betyg. 
I och med dessa samtal sätts nya utbildningsmål och studieplanen revideras.  

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli 
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt VVS- 
och fastighetsprogram, föreslås eleven att övergå till annat introduktionsprogram.  

Platsen för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Uppsala yrkesgymnasium Jälla. 
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Programinriktat val med inriktning mot vård- 
och omsorgsprogrammet på Lundellska 
skolan 

Plan för utbildning 

Behörighet  

Programinriktat val 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.  

Syftet  

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot 
ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 
programmet.  

Utbildningens inriktning  

Utbildningen är inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet.  

Struktur och innehåll  

Den elev som läser programmet läser i en klass tillsammans med elever som är 
antagna till det nationella programmet. Programmet innehåller de grundskoleämnen 
som eleven saknar för att vara behörigt till det nationella programmet samt 
gymnasiekurser.  

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program 
schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid starten av andra 
läsåret kan antas till det nationella programmet. Grundskoleämnena läses tillsammans 
med elever som läser programinriktat val med inriktning mot ett annat program 
och/eller med elever som läser ett annat introduktionsprogram. Samtliga 
gymnasiekurser läses integrerat tillsammans med eleverna som går det nationella 
programmet.    

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagda lärandet (APL) där eleven utvecklar sina 
kunskaper på en arbetsplats.  
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Uppföljning av elevens utbildning  

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till 
det nationella programmet senast då andra läsåret börjar.  

Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hen behöver för att antas 
till det nationella program som utbildningen inriktas mot ska eleven gå över till det 
programmet. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål 
att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det 
nationella programmet genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven 
ska fortsätta på programmet eller föreslås söka till annan utbildning t.ex. 
yrkesintroduktion.   

Platsen för utbildningen  

Utbildningen förläggs till Lundellska skolan samt till en eller flera arbetsplatser vid APL. 
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