
  
                  Utbildningsförvaltningen 

Uppföljning 
av utbildning på introduktionsprogram för 
enskild elev 

  
 

Uppföljning av utbildning på introduktionsprogram för enskild elev 
LK2641, Utg 2 (januari 2018) 

  
 Dnr:       
 Bifogade bilagor  

Skyddade personuppgifter  
Skola och program 

      
Datum 

      

Personuppgifter 
Efternamn 

      
Förnamn 

      
Personnummer 

      
Gatuadress 

      
Telefon 

      
Postadress 

      
E-post 

      
E-post 

      

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Namn 

      
Namn 

      
Gatuadress 

      
Gatuadress 

      
Postadress 

      
Postadress 

      
Telefon 

      
Telefon 

      
E-post 

      
E-post 

      

Kontaktperson på nuvarande skola 
Namn 

      
Telefon 

      
Relation till eleven 

      
E-post 

      
 



 

 

Pedagogisk kunskapsutveckling 
Vilka kunskapsmål har eleven uppnått? Beskriv utifrån relevanta kunskapskrav. 

      

Finns det kunskapsmål som eleven inte har uppnått? Beskriva vilka kunskapsmålen är och hur de ska uppnås. 

      

Individuell studieplan 
Aktuell studieplan  

 Ja, bifogas 
Förslag på individuell studieplan för kommande läsår vid fortsatta studier på nuvarande intro-
duktionsprogram 
      

Övrig information 
Fyll i vad som är aktuellt för eleven kommande termin/läsår 
 

 Eleven kommer att bli behörig för IMPRO 
 Eleven kommer att söka IMYRK/SCS 
 Eleven kommer att söka nationellt program 
 Behov av möte med Mottagningsgruppen för introduktionsprogram 
 Annat:       

 
  



 

 

Underskrift 
Datum 

      

Underskrift rektor Namnförtydligande 

      

 
 
Jag (eleven) godkänner att ovan angivna uppgifter får överlämnas till Mottagningsgruppen 
för introduktionsprogram 

Datum 

      

Underskrift  Namnförtydligande 

      

 
 
Underlaget skickas till: 
 
Linköpings kommun 
Mottagningsgruppen för introduktionsprogram 
Apotekaregatan 13 C 
581 81 Linköping 
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