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EXAMENSPLAN   

Datum Version Status 

Styrelsen 2022-02-02 1-0 Godkänd 

Handläggare Revisionsdatum Revision  

Rektor 2022-03-04  1a  

Yrkesträningsprogrammet (YTP), 2020- 

Målet med utbildningen är att studerande efter fullföljd utbildning ska  

• Klara sig i det dagliga livet sa  sja lvsta ndigt som mo jligt 

• Utveckla sin fo rma ga att klara sig pa  egen hand och sin funktionsfo rma ga i olika 

miljo er 

• Bekanta sig med arbetslivet fo r att finna en la mplig arbetsplats antingen inom o p-

pet arbete, arbete med sto d eller utlokaliserat arbete 

Krav på de studerande som antas till utbildningen 

• Kunna kommunicera med tal, tecken eller annan AKK 

• Kunna fo lja (la ttla sta) skriftliga- eller muntliga instruktioner 

• Kunna hitta och ro ra sig inom skolan och na rmiljo n, t.ex. mellan klass-rum och mat-

sal samt till och fra n bussplan 

• Klara sig utan personlig assistent, (om inte sa  ska kommunen sa  fo r den delen) 

Obligatoriska examensdelar 55 kp 

Stärkande av funktionsförmågan 20 kp 

Motion och fritid  8 kp 

Motion och fritid 1 4 kp 

Motion och fritid 2 2 kp 

Motion och fritid 3 2 kp 

Studieteknik och sja lvka nnedom 4 kp 

Studieteknik och självkännedom 1 2 kp 

Studieteknik och självkännedom 2 1 kp 

Studieteknik och självkännedom 3 1 kp 

Samha llskunskap och fa rdigheter som beho vs i vardagen  8 kp 

Samhällskunskap och färdigheter som behövs i vardagen 1 4 kp 

Samhällskunskap och färdigheter som behövs i vardagen 2 2 kp 

Samhällskunskap och färdigheter som behövs i vardagen 3 2 kp 
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Stärkande av studiefärdigheter 20 kp 

Kommunikation och interaktion 5 kp 

Kommunikation och interaktion 1 2,5 kp 

Kommunikation och interaktion 2 2,5 kp 

Informationsteknik och fa rdigheter i informationsso kning 5 kp 

Informationsteknik och färdigheter i informationssökning 1 2,5 kp 

Informationsteknik och färdigheter i informationssökning 2 2,5 kp 

Fa rdigheter i engelska  5 kp 

Färdigheter i engelska 1 2,5 kp 

Färdigheter i engelska 2 2,5 kp 

Fa rdigheter i matematik 5 kp 

Färdigheter i matematik 1  2,5 kp 

Färdigheter i matematik 2 2,5 kp 

Förberedelse för arbetslivet 15 kp 

Förberedelse för arbetslivet 1 5 kp 

Förberedelse för arbetslivet 2 10 kp 

Valbara examensdelar 110 kp 

Kreativt skapande  20 kp 

Kreativt skapande 1 5 kp 

Kreativt skapande 2 5 kp 

Kreativt skapande 3 10 kp 

Textilvård och rengöring 20 kp 

Textilvård och rengöring 1 7,5 kp 

Textilvård och rengöring 2 7,5 kp 

Textilvård och rengöring 3 5 kp 

Underhållsarbeten 10 kp 

Underhållsarbeten 1 kp 5 kp 

Underhållsarbeten 2 kp 5 kp 

Krukväxter, trädgård- och utomhusområden 10 kp 

Krukväxter, trädgård- och utomhusområden 1 5 kp 

Krukväxter, trädgård- och utomhusområden 2 5 kp 
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Matlagning och bakning 20 kp 

Matlagning och bakning 1 12,5 kp 

Matlagning och bakning 2 7,5 kp 

Digitalt skapande  5 kp 

Digitalt skapande 1 5 kp 

Hem och hushåll 6 kp 

Hem och hushåll 1  6 kp 

GEM-ämnen 4 kp  

Svenska, engelska, matematik och motion 4 kp 

Projekt  15 kp 

Projekt 1 5 kp 

Projekt 2 5 kp 

Projekt 3 5 kp 

Individuella fortsättningsstudier  15 kp 

Digitala verktyg 2,5 kp 

Slöjd  6 kp 

Musik/teater 2,5 kp 

Friluftsliv 4 kp 

 


