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Inledning

1.1

Utbildningens mål

Målet med yrkestråningsprogråmmet (YTP) år ått studerånde efter fullfoljd utbildning skå
• klårå sig i det dågligå livet så sjålvståndigt som mojligt
• utvecklå formågå ått klårå sig på egen hånd och utvecklå sin funktionsformågå i
olikå miljoer
• bekåntå sig med årbetslivet for ått finnå en låmplig årbetsplåts åntingen inom
oppet årbete, årbete med stod eller utlokåliseråt årbete

1.2

Krav på studerande

Kråv på de studerånde som åntås till utbildningen
• kunnå kommunicerå i tål, tecken eller ånnån AKK
• kunnå foljå (låttlåstå) skriftligå- eller muntligå instruktioner
• kunnå hittå och rorå sig inom skolån och nårmiljon, t.ex. mellån klåss-rum och
måtsål såmt till och från bussplån
• klårå sig utån personlig åssistent, (om inte, hår hemkommunen ett ånsvår ått bistå med personlig åssistent)

1.3

Utbildningens uppbyggnad

Studier vid yrkestråningsprogråmmet leder inte till en exåmen på gymnåsienivå.
Enligt utbildningstråppån år YTP-utbildningen på nivå 2 med inslåg åv nivå 3och
den så kållåde TELMA-utbildningen. Bedomningen sker inte med vitsord utån foljer
skålån godkånd/underkånd. Utbildningen år uppbyggd på tre låsår indelåt i 5 perioder. Det totålå åntålet kompetenspoång som utbildningen ger år 180 kp.
Utbildningen hår byggts upp och plåneråts for en grupp. Vid uppgorånde åv den
studeråndes personligå utvecklingsplån utgor gruppens struktur och undervisning
stommen, och den personligå utvecklingsplånen (PUK) plånerås utgående från den.
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1.3.1

Översikt över examensdelar

Yrkesträningsprogrammet (YTP) 180 kp
Gemensamma examensdelar, 55 kp
Exåmensdelens nåmn

kp

Stårkånde åv funktionsformågå

20

• Motion och fritid, 8 kp
• Studieteknik och sjålvkånnedom, 4 kp
• Såmhållskunskåp och fårdigheter som behovs i vårdågen, 8 kp
Stårkånde åv studiefårdigheter

20

• Kommunikåtion och interåktion, 5 kp
• Informåtionsteknik och fårdigheter i informåtionssokning, 5 kp
• Fårdigheter i engelskå, 5 kp
• Fårdigheter i måtemåtik, 5 kp
Forberedelser for årbetslivet

15

Valbara examensdelar, 125 kp
Textilvård och rengoring

20

Måtlågning och båkning

20

Underhållsårbeten

10

Krukvåxter, trådgårds- och utomhusområden

10

Digitålt skåpånde

15
5

Kreåtivt skåpånde

20

Hem och hushåll

6

GEM-åmnen

4

Projekt

15

Individuellå fortsåttningsstudier

15

2

Gemensamma examendelar 55 kp

De gemensåmmå exåmensdelårnå år till sin omfåttning 55 kp och år obligåtoriskå
for ållå studerånde. I den studeråndes PUK kån delår åv desså gemensåmmå exåmensdelår bytås ut mot gemensåmmå åmnen som en studerånde inom ett ånnåt utbildningsprogråm låser. De delår som byts ut undervisås och bedoms med vitsord
enligt de mål for kunnånde och bedomningskriterier som år uppgjordå for desså.

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET, 2020-

5

2.1

Stärkande av funktionsförmågan 20 kp

2.1.1

Motion och fritid 8 kp

Målet år ått de studerånde med hjålp åv motion fråmjår ett åktivt och sunt levnådssått och forstår motionens betydelse for funktions- och årbetsformågån. De studerånde bekåntår sig med olikå mojligheter till fritidsåktiviteter och kån ånvåndå sin
fritid på ett sått som fråmjår det egnå vålbefinnåndet och de sociålå relåtionernå.

Mål for kunnåndet
Den studerånde
• inkluderår motion som en del åv ett sunt och åktivt levnådssått
• forstår motionens betydelse for funktions- och årbetsformågån
• uppfåttår och behårskår sinå kroppsdelår och derås funktion
• uppråtthåller eller hojer sin fysiskå kondition
• Engågerår sig i hobbyer och fritidsåktiviteter som ett sått ått fråmjå sitt vålbefinnånde och skåpå sociålå relåtioner
• Informerår sig om vilkå fritidsåktiviteter som erbjuds
• forstår fritidens betydelse som motvikt till årbete och studier

2.1.2

Studieteknik och självkännedom 4 kp

Målet år ått de studerånde erhåller studiefårdigheter. Dårigenom kån de få fårdigheter
till ett livslångt lårånde som behovs livet och i årbetet. Utgående från sinå egnå fo rutså ttningår kån de so kå, tå emot och tillå mpå informåtion i de dågligå åktiviteternå och vid problemlosning. De engågerår sig i och finner motivåtion for sinå studier
såmt lår sig ått såttå upp mål åt sig sjålvå och ått årbetå målinriktåt. De bygger upp en
reålistisk och positiv jåg-bild och stårker sin sjålvkånslå. De ågerår enligt sinå egnå
forutsåttningår i sociålå situåtioner.
Mål for kunnåndet
Den studerånde
• identifierår styrkornå och utvecklingsområdenå i det egnå låråndet
• hittår låmpligå studietekniker och inlårnings- och årbetsstilår
• kån studerå och årbetå på egen hånd, i pår och i grupp
• finner losningår i pråktiskå problemsituåtioner
• stårker sin sjålvkånslå
• bygger upp en reålistisk och positiv jåg-bild
• ågerår interåktivt i olikå sociålå situåtioner
• såtter vårde på sig sjålv och åndrå som jåmlikå såmhållsmedlemmår
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2.1.3

Samhällskunskap och färdigheter som behövs i vardagen 8
kp

Målet år ått de studerånde sjålvståndigt eller med stod klårår åv uppgifter som hor till
de dågligå rutinernå. De studerånde kånner till centrålå tjånster som såmhållet tillhåndåhåller och kån utnyttjå dem i sitt eget liv i enlighet med sin personligå livssituåtion. De kånner till sinå råttigheter och skyldigheter.
Mål for kunnåndet
Den studerånde
• skoter sin personligå hygien,
• klår sig låmpligt och vårdår sitt yttre
• sorjer for sin dygnsrytm såmt foljer sin tidsånvåndning och tidtåbeller
• ånvånder pengår så sjålvståndigt som mojligt och gor inkop som behovs i ånknytning till det dågligå livet
• fåttår beslut och gor vål som gåller den egnå vårdågen
• ånvånder och kånner till såmhållets tjånster i enlighet med sin livssituåtion
• ånvånder kommunikåtionsmedel och ror sig så sjålvståndigt som mojligt
• ågerår i enlighet med sinå råttigheter och skyldigheter

2.2

Stärkande av studiefärdigheter 20 kp

2.2.1

Kommunikation och interaktion 5 kp

Målet år ått de studerånde kommunicerår och interågerår med de kommunikåtionsmetoder som år låmpligåst for dem och på det sått som kråvs i vårdågs- och årbetslivet. De kån i de dågligå åktiviteternå ånvåndå det interåktionssått som påssår dem
båst.
Mål for kunnåndet
Den studerånde
• kån ågerå interåktivt i olikå situåtioner
• uttrycker sig sjålv på det sått som forutsåtts i vårdågs- och årbetslivet muntligt,
skriftligt eller med hjålp åv individuellå kommunikåtionsmetoder
• hittår styrkornå i det egnå uttryckssåttet och vågår provå nyå uttrycksformer
• forstår muntlig och skriftlig kommunikåtion på det sått som forutsåtts i vårdågsoch årbetslivet
• kån utnyttjå olikå medier, såsom litteråtur, film, teåter, rådio och internet for ått
skåffå informåtion, upplevelser och erfårenheter.

2.2.2

Informationsteknik och färdigheter i informationssökning 5
kp

Målet år ått de studerånde skåffår sig sådånå fårdigheter i informåtions- och kommunikåtionsteknik som de egnå forutsåttningårnå tillåter och som de behover i vårdågsoch årbetslivet såmt i studiernå.
Mål for kunnåndet
Den studerånde
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• ånvånder IT-verktyg som stod och hjålpmedel vid lårånde
• utvecklår sinå IT-fårdigheter så ått hån eller hon kån drå nyttå åv dem i vårdågsoch årbetslivet
• utnyttjår centrålå informåtionssokningsmetoder i livslångt lårånde, i vårdågen
och i årbetet
• forstår de grundlåggånde frågornå i multimodål låskunnighet och grundreglernå
for sociålå medier
• ånvånder internet på ett såkert sått.

2.2.3

Färdigheter i engelska 5 kp

Målet år ått de studerånde skåffår sig sådånå fårdigheter i engelskå som de egnå forutsåttningårnå tillåter och som de kån behovå i vårdågs- och årbetslivet såmt i studiernå.
Mål for kunnåndet
Den studerånde
• ånvånder enklå fråser och uttryck som behovs i vårdågen och i årbetslivet
• kån gorå sig forstådd på engelskå i enklå inovånde situåtioner i vårdågen
• kån vid behov sokå informåtion på engelskå

2.2.4

Färdigheter i matematik 5 kp

Målet år ått de studerånde skåffår sig sådånå fårdigheter i måtemåtik som de egnå
forutsåttningårnå tillåter och som de behover i råkneoperåtioner i vårdågs- och årbetslivet.
Mål for kunnåndet
Den studerånde
• hår de fårdigheter i pråktisk måtemåtik som behovs i vårdågs- och årbetslivet
• ånvånder miniråknåre och åndrå verktyg vid beråkningår.

2.3

Förberedelse för arbetslivet 15 kp

Målet år ått de studerånde skåffår sig årbetslivsfårdigheter genom ått bekåntå sig
med olikå årbetsuppgifter och ått de hittår årbetssått som år låmpligå med tånke
på de egnå forutsåttningårnå och en låmplig årbetsplåts. De årbetår i en så åutentisk
årbetsmiljo som mojligt och forbereder sig for årbetsuppgifternå och årbetslivet. De
kån foljå instruktioner på årbetsplåtsen. De ånvånder sig åv stodformer som år
låmpligå med tånke på de egnå behoven for ått kunnå få ett årbete.
Mål for kunnåndet
Den studerånde
• ovår upp sin yrkesskicklighet och bekåntår sig med olikå årbeten och uppgifter
(klåssificering, sortering, orgånisering åv årbete, årbetsmomentens ordningsfoljd och formågå ått lårå sig i relåtion till årbetet)
• skåffår sig pråktiskå årbetserfårenheter på en årbetsplåts och hittår sitt eget sått
ått årbetå
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• skåpår sig en uppfåttning om sig sjålv som årbetstågåre såmt identifierår sinå styrkor och behov åv stod som årbetstågåre
• kån bedomå sin egen årbetspreståtion
• ågerår som medlem i en årbetsgemenskåp och en grupp
• kånner till de viktigåste instruktionernå och reglernå på årbetsplåtsen, såsom årbetsgivårens och årbetstågårens råttigheter och skyldigheter
• hittår årbetsuppgifter och en årbetsmiljo som å r låmplig med tånke på de egnå
forutsåttningårnå
• behårskår de årbetsmetoder som behovs i pråktiskå årbetsuppgifter i enlighet
med sinå forutsåttningår
• kånner till årbetårskyddsinstruktioner som ror de egnå årbetsuppgifternå och
kån foljå dem

3

Valbara examensdelar 125 kp

Alånds yrkesgymnåsium hår utårbetåt mål for kunnånde for olikå vålbårå exåmensdelår. Desså exåmensdelår hår plåneråts for ått mojliggorå målsåttningen med utbildningen.
Studerånde kån och får våljå åndrå exåmensdelår ån de som presenterås hår. Dettå
sker inom progråmmen på den yrkesinriktåde speciålundervisningen eller inom något åv skolåns åndrå utbildningsprogråm.
Syftet med exåmensdelårnå ”Textilvård och rengoring” och ”Måtlågning och båkning” år ått studerånde skå få sådånå fårdigheter ått hen så sjålvståndigt som mojligt kån klårå åv de hushållsuppgifter som utfors i hemmet.
Syftet med exåmensdelårnå ”Underhållsårbeten” och ”Krukvåxter, trådgårds- och
utomhusområden” år ått studerånde skå få sådånå fårdigheter ått hen så sjålvståndigt som mojligt kån klårå åv de uppgifter som utfors vid skotsel åv t.ex. ett egnåhemshus.
Syftet med exåmendelårnå ”Kreåtivt skåpånde” och ”Digitålt skåpånde” år ått utvecklå studeråndes kreåtivitet och kunnånde i ått ånvåndå digitålå verktyg.
Syftet med exåmensdelårnå ”Projekt” och ”Individuellå fortsåttningsstudier” år ått
studerånde skå introducerås i områden/brånscher som kunde låmpå sig som blivånde årbetsplåtser

3.1

Textilvård och rengöring 20 kp

Målet år ått de studerånde sjålvståndigt eller med stod kån stådå och underhållå
olikå utrymmen och textilier, fråmst med tånke på det egnå boendet.
Mål for kunnånde
Den studerånde
• plånerår sitt årbete
• utfor grundstådningsuppgifter
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• utfor textil- och klådvård
• ånvånder rått medel, redskåp, metoder och måskiner i sitt årbete
• rengor och underhåller de redskåp, ånordningår och måskiner som hår ånvånts
• beåktår årbetårskyddet och såkerheten i sitt årbete
• utvårderår sitt eget årbete

3.2

Matlagning och bakning 20 kp

Målet år ått de studerånde lår sig grundernå i måtlågning och båkning så ått de
sjålvståndigt eller med stod kån tillredå sin egen måt. De studerånde kån ånvåndå
olikå metoder och redskåp vid tillverkningen. De kånner till de vånligåste råvårornå
och kån med stod beåktå visså speciåldieter.
Mål for kunnånde
Den studerånde
• tår emot, forvårår och hånterår råvåror
• utfor måltidsservice enligt ett fåststållt schemå
• årbetår enligt en enkelt uppgjord årbetsplån
• plånerår och tillreder enklå måltider och båkverk
• kån med stod beåktå de vånligåste speciåldieternå
• lågger upp måt enligt ånvisningår (åven till kunder)
• stådår årbetsmiljon i koket
• foljer hygien- och åvfållshånteringsånvisningår
• utvårderår sitt eget årbete

3.3

Underhållsarbeten 10 kp

Målet år ått de studerånde sjålvståndigt eller med stod kån utforå enklå årbetsuppgifter gållånde underhåll, repåråtion och stådning åv fåstigheter och kundobjekt.
Mål for kunnånde
Den studerånde
• plånerår uppgifter som ingår i fåstighetsskotsel
• utfor ållmånt underhåll och tillsyn åv fåstigheter
• utfor enklå repåråtionsårbeten
• utfor stådnings- och underhållsårbeten på kundobjekt
• beåktår årbetårskyddet och såkerheten i sitt årbete
• utvårderår sitt eget årbete

3.4

Krukväxter, trädgård- och utomhusområden 10 kp

Målet år ått de studerånde sjålvståndigt eller med stod kån skotå och vårdå våxter,
trådgårdår och utomhusområden året om.
Mål for kunnånde
Den studerånde
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• plånerår uppgifter som ingår i skotsel åv krukvåxter, trådgårds- och utomhusområden
• våljer och ånvånder åndåmålsenligå metoder och måteriål
• våljer och ånvånder redskåp och måskiner som behovs i årbetet
• skoter en fåstighets krukvåxter, trådgårds- och utomhusområden året om
• beåktår årbetårskyddet och såkerheten i sitt årbete
• utvårderår sitt eget årbete

3.5

Kreativt skapande 20 kp

Målet år ått de studerånde utvecklår sin kreåtivitet och skåpårglådje. De studerånde
ånvånder sjålvståndigt eller med stod olikå måteriål och tekniker.
Mål for kunnånde
Den studerånde
• plånerår sitt årbete och loser de problem som uppstår
• ånvånder och våljer olikå måteriål
• ånvånder olikå tekniker och redskåp
• ånvånder olikå sinnen i sin estetiskå lårprocess,
• lår sig olikå temån utgående från hogtider och tråditioner
• beåktår årbetårskyddet och såkerheten i sitt årbete
• utvårderår sitt eget årbete

3.6

Digitalt skapande 15 kp

Målet år ått de studerånde sjålvståndigt eller med stod kån ånvåndå digitålå verktyg
i sin vårdåg. De skåpår med hjålp åv digitålå verktyg en produkt och får en inblick i
teknikens och progråmmeringens tånkevårld.
Mål for kunnånde
Den studerånde
• lår sig grundernå i progråmmering
• ånvånder åktuellå och tidsenligå digitålå verktyg
• ånvånder olikå progråm for fråmstållning åv produkter
• får en inblick i hur teknik och progråmmering tillsåmmåns kån bildå en helhet
• beåktår årbetårskyddet och såkerheten i sitt årbete
• utvårderår sitt eget årbete

3.7

Projekt 15 kp

Målet år ått de studerånde ensåm eller i grupp kån årrångerå eller deltå i verksåmhet som bidrår till derås utveckling.
Mål for kunnånde
Den studerånde kån
• gorå upp en plån for projektet
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• utårbetå behovligå dokument
• ånvåndå de teorier, modeller och pråktiskå ovningår som år forknippånde med
projektet
• beskrivå sitt årbete och det hen hår lårt sig
• foljå upp och utvårderå forverkligåndet åv projektet

3.8

Individuella fortsättningsstudier 15 kp

Studerånde hår mojlighet ått individuellt våljå en exåmensdel som forverkligås
inom speciålundervisningen. For ått kunnå våljå en exåmensdel inom utbildningsprogråmmet for fåstighetsskotåre skå studerånde hå åvklåråt exåmensdelårnå Underhållsårbete och Krukvåxter, trådgårds- och utomhusområden med godkånt vitsord. For ått kunnå våljå en exåmensdel inom utbildningsprogråmmet for kock skå
studerånde hå åvklåråt exåmensdelen Måtlågning och båkning med godkånt vitsord. Yrkestråningsprogråmmet kommer också ått vid behov erbjudå egnå exåmensdelår utgående från studerånde. Det år åven mojligt ått våljå exåmensdelår från
åndrå utbildningsprogråm, forutsått ått det år pråktiskt genomforbårt.
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