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Inledning

1.1

Utbildningens mål

Må let med yrkesträ ningsprogrammet (YTP) ä r att studerande efter fullfö ljd utbild-

ning ska

• klara sig i det dagliga livet så sjä lvstä ndigt som mö jligt

• utveckla fö rmå ga att klara sig på egen hand och utveckla sin funktionsfö rmå ga i
olika miljö er

• bekanta sig med arbetslivet fö r att �inna en lä mplig arbetsplats antingen inom
ö ppet arbete, arbete med stö d eller utlokaliserat arbete

1.2

Krav på studerande

Krav på de studerande som antas till utbildningen

• kunna kommunicera i tal, tecken eller annan AKK

• kunna fö lja (lä ttlä sta) skriftliga- eller muntliga instruktioner

• kunna hitta och rö ra sig inom skolan och nä rmiljö n, t.ex. mellan klass-rum och
matsal samt till och frå n bussplan

• klara sig utan personlig assistent, (om inte, har hemkommunen ett ansvar att bistå med personlig assistent)

1.3

Utbildningens uppbyggnad

Studier vid yrkesträ ningsprogrammet leder inte till en examen på gymnasienivå .

Enligt utbildningstrappan ä r YTP-utbildningen på nivå 2 med inslag av nivå 3. Be-

dö mningen fö ljer skalan godkä nd/underkä nd. Utbildningen ä r uppbyggd på tre

lä så r indelat i 5 perioder. Varje period innehå ller 11 kompetenspoä ng (kp). Det totala antalet kompetenspoä ng som utbildningen ger ä r 165 kp.
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1.3.1

Översikt över examensdelar

Yrkesträningsprogrammet (YTP) 165 kp
Obligatoriska examensdelar, 55 kp
Examensdelens namn

kp

Stä rkande av funktionsfö rmå ga

20

• Motion och fritid, 8 kp

• Studieteknik och sjä lvkä nnedom, 4 kp

• Samhä llskunskap och fä rdigheter som behö vs i vardagen, 8 kp

Stä rkande av studiefä rdigheter

• Kommunikation och interaktion, 5 kp

20

• Informationsteknik och fä rdigheter i informationssö kning, 5 kp
• Fä rdigheter i engelska, 5 kp

• Fä rdigheter i matematik, 5 kp

Fö rberedelser fö r arbetslivet

Valbara examensdelar, 110 kp

15

Kreativt skapande

20

Underhå llsarbeten

10

Textilvå rd och rengö ring

20

Krukvä xter, trä dgå rds- och utomhusområ den

10

Matlagning och bakning

20

Digitalt skapande

15

Individuella fortsä ttningsstudier

15

2

Obligatoriska examendelar 55 kp

2.1

Stärkande av funktionsförmågan 20 kp

2.1.1

Motion och fritid 8 kp

Må let ä r att de studerande med hjä lp av motion frä mjar ett aktivt och sunt levnadssä tt och fö rstå r motionens betydelse fö r funktions- och arbetsfö rmå gan. De stu-

derande bekantar sig med olika mö jligheter till fritidsaktiviteter och kan anvä nda sin
fritid på ett sä tt som frä mjar det egna vä lbe�innandet och de sociala relationerna.
Må l fö r kunnandet
Den studerande
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• inkluderar motion som en del av ett sunt och aktivt levnadssä tt
• fö rstå r motionens betydelse fö r funktions- och arbetsfö rmå gan
• uppfattar och behä rskar sina kroppsdelar och deras funktion

• upprä tthå ller eller hö jer sin fysiska kondition

• Engagerar sig i hobbyer och fritidsaktiviteter som ett sä tt att frä mja sitt vä lbe�innande och skapa sociala relationer

• Informerar sig om vilka fritidsaktiviteter som erbjuds

• fö rstå r fritidens betydelse som motvikt till arbete och studier

2.1.2

Studieteknik och självkännedom 4 kp

Må let ä r att de studerande erhå ller studiefä rdigheter. Dä rigenom kan de få fä rdigheter
till ett livslå ngt lä rande som behö vs livet och i arbetet. Utgå ende frå n sina egna fö rutsä ttningar kan de sö ka, ta emot och tillä mpa information i de dagliga aktivite-

terna och vid problemlö sning. De engagerar sig i och finner motivation fö r sina studier

samt lä r sig att sä tta upp må l å t sig sjä lva och att arbeta må linriktat. De bygger upp en

realistisk och positiv jag-bild och stä rker sin sjä lvkä nsla. De agerar enligt sina egna
fö rutsä ttningar i sociala situationer.
Må l fö r kunnandet
Den studerande

• identifierar styrkorna och utvecklingsområ dena i det egna lä randet
• hittar lä mpliga studietekniker och inlä rnings- och arbetsstilar
• kan studera och arbeta på egen hand, i par och i grupp

• finner lö sningar i praktiska problemsituationer
• stä rker sin sjä lvkä nsla

• bygger upp en realistisk och positiv jag-bild

• agerar interaktivt i olika sociala situationer

• sä tter vä rde på sig sjä lv och andra som jä mlika samhä llsmedlemmar

2.1.3

Samhällskunskap och färdigheter som behövs i vardagen 8
kp

Må let ä r att de studerande sjä lvstä ndigt eller med stö d klarar av uppgifter som hö r till
de dagliga rutinerna. De studerande kä nner till centrala tjä nster som samhä llet till-

handahå ller och kan utnyttja dem i sitt eget liv i enlighet med sin personliga livssituation. De kä nner till sina rä ttigheter och skyldigheter.

Må l fö r kunnandet
Den studerande

• skö ter sin personliga hygien,

• klä r sig lä mpligt och vå rdar sitt yttre

• sö rjer fö r sin dygnsrytm samt fö ljer sin tidsanvä ndning och tidtabeller

• anvä nder pengar så sjä lvstä ndigt som mö jligt och gö r inkö p som behö vs i anknytning till det dagliga livet

• fattar beslut och gö r val som gä ller den egna vardagen
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• anvä nder och kä nner till samhä llets tjä nster i enlighet med sin livssituation
• anvä nder kommunikationsmedel och rö r sig så sjä lvstä ndigt som mö jligt

• agerar i enlighet med sina rä ttigheter och skyldigheter

2.2

Stärkande av studiefärdigheter 20 kp

2.2.1

Kommunikation och interaktion 5 kp

Må let ä r att de studerande kommunicerar och interagerar med de kommunikations-

metoder som ä r lä mpligast fö r dem och på det sä tt som krä vs i vardags- och arbetslivet. De kan i de dagliga aktiviteterna anvä nda det interaktionssä tt som passar dem
bä st.

Må l fö r kunnandet
Den studerande

• kan agera interaktivt i olika situationer

• uttrycker sig sjä lv på det sä tt som fö rutsä tts i vardags- och arbetslivet muntligt,
skriftligt eller med hjä lp av individuella kommunikationsmetoder

• hittar styrkorna i det egna uttryckssä ttet och vå gar prö va nya uttrycksformer

• fö rstå r muntlig och skriftlig kommunikation på det sä tt som fö rutsä tts i vardagsoch arbetslivet

• kan utnyttja olika medier, så som litteratur, �ilm, teater, radio och internet fö r att
skaffa information, upplevelser och erfarenheter.

2.2.2

Informationsteknik och färdigheter i informationssökning 5
kp

Må let ä r att de studerande skaffar sig så dana fä rdigheter i informations- och kommunikationsteknik som de egna fö rutsä ttningarna tillå ter och som de behö ver i vardagsoch arbetslivet samt i studierna.
Må l fö r kunnandet
Den studerande

• anvä nder IT-verktyg som stö d och hjä lpmedel vid lä rande

• utvecklar sina IT-fä rdigheter så att han eller hon kan dra nytta av dem i vardagsoch arbetslivet

• utnyttjar centrala informationssö kningsmetoder i livslå ngt lä rande, i vardagen
och i arbetet

• fö rstå r de grundlä ggande frå gorna i multimodal lä skunnighet och grundreglerna
fö r sociala medier

• anvä nder internet på ett sä kert sä tt.

2.2.3

Färdigheter i engelska 5 kp

Må let ä r att de studerande skaffar sig så dana fä rdigheter i engelska som de egna fö r-

utsä ttningarna tillå ter och som de kan behö va i vardags- och arbetslivet samt i studierna.

Må l fö r kunnandet
Den studerande
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• anvä nder enkla fraser och uttryck som behö vs i vardagen och i arbetslivet
• kan gö ra sig fö rstå dd på engelska i enkla inö vande situationer i vardagen

• kan vid behov sö ka information på engelska

2.2.4

Färdigheter i matematik 5 kp

Må let ä r att de studerande skaffar sig så dana fä rdigheter i matematik som de egna

fö rutsä ttningarna tillå ter och som de behö ver i rä kneoperationer i vardags- och arbetslivet.

Må l fö r kunnandet
Den studerande

• har de fä rdigheter i praktisk matematik som behö vs i vardags- och arbetslivet

• anvä nder minirä knare och andra verktyg vid berä kningar.

2.3

Förberedelse för arbetslivet 15 kp

Må let ä r att de studerande skaffar sig arbetslivsfä rdigheter genom att bekanta sig

med olika arbetsuppgifter och att de hittar arbetssä tt som ä r lä mpliga med tanke

på de egna fö rutsä ttningarna och en lä mplig arbetsplats. De arbetar i en så autentisk

arbetsmiljö som mö jligt och fö rbereder sig fö r arbetsuppgifterna och arbetslivet. De

kan fö lja instruktioner på arbetsplatsen. De anvä nder sig av stö dformer som ä r
lä mpliga med tanke på de egna behoven fö r att kunna få ett arbete.
Må l fö r kunnandet
Den studerande

• ö var upp sin yrkesskicklighet och bekantar sig med olika arbeten och uppgifter

(klassi�icering, sortering, organisering av arbete, arbetsmomentens ordningsfö ljd och fö rmå ga att lä ra sig i relation till arbetet)

• skaffar sig praktiska arbetserfarenheter på en arbetsplats och hittar sitt eget sä tt
att arbeta

• skapar sig en uppfattning om sig sjä lv som arbetstagare samt identifierar sina styrkor och behov av stö d som arbetstagare

• kan bedö ma sin egen arbetsprestation

• agerar som medlem i en arbetsgemenskap och en grupp

• kä nner till de viktigaste instruktionerna och reglerna på arbetsplatsen, så som arbetsgivarens och arbetstagarens rä ttigheter och skyldigheter

• hittar arbetsuppgifter och en arbetsmiljö som ä r lä mplig med tanke på de egna
fö rutsä ttningarna

• behä rskar de arbetsmetoder som behö vs i praktiska arbetsuppgifter i enlighet
med sina fö rutsä ttningar

• kä nner till arbetarskyddsinstruktioner som rö r de egna arbetsuppgifterna och
kan fö lja dem
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3

Valbara examensdelar 110 kp

3.1

Kreativt skapande 20 kp

Må let ä r att de studerande utvecklar sin kreativitet och skaparglä dje. De studerande
anvä nder sjä lvstä ndigt eller med stö d olika material och tekniker.
Må l fö r kunnande
Den studerande

• planerar sitt arbete och lö ser de problem som uppstå r

• anvä nder och vä ljer olika material

• anvä nder olika tekniker och redskap

• anvä nder olika sinnen i sin estetiska lä rprocess,

• lä r sig olika teman utgå ende frå n hö gtider och traditioner
• beaktar arbetarskyddet och sä kerheten i sitt arbete
• utvä rderar sitt eget arbete

3.2

Textilvård och rengöring 20 kp

Må let ä r att de studerande sjä lvstä ndigt eller med stö d kan stä da och underhå lla
olika utrymmen och textilier, frä mst med tanke på det egna boendet.
Må l fö r kunnande
Den studerande

• planerar sitt arbete

• utfö r grundstä dningsuppgifter

• utfö r textil- och klä dvå rd

• anvä nder rä tt medel, redskap, metoder och maskiner i sitt arbete

• rengö r och underhå ller de redskap, anordningar och maskiner som har anvä nts
• beaktar arbetarskyddet och sä kerheten i sitt arbete

• utvä rderar sitt eget arbete

3.3

Underhållsarbeten 10 kp

Må let ä r att de studerande sjä lvstä ndigt eller med stö d kan utfö ra enkla arbetsupp-

gifter gä llande underhå ll, reparation och stä dning av fastigheter och kundobjekt.
Må l fö r kunnande
Den studerande

• planerar uppgifter som ingå r i fastighetsskö tsel

• utfö r allmä nt underhå ll och tillsyn av fastigheter
• utfö r enkla reparationsarbeten

• utfö r stä dnings- och underhå llsarbeten på kundobjekt

• beaktar arbetarskyddet och sä kerheten i sitt arbete
• utvä rderar sitt eget arbete
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3.4

Krukväxter, trädgård- och utomhusområden 10 kp

Må let ä r att de studerande sjä lvstä ndigt eller med stö d kan skö ta och vå rda vä xter,
trä dgå rdar och utomhusområ den å ret om.

Må l fö r kunnande
Den studerande

• planerar uppgifter som ingå r i skö tsel av krukvä xter, trä dgå rds- och utomhusområ den

• vä ljer och anvä nder ä ndamå lsenliga metoder och material

• vä ljer och anvä nder redskap och maskiner som behö vs i arbetet

• skö ter en fastighets krukvä xter, trä dgå rds- och utomhusområ den å ret om

• beaktar arbetarskyddet och sä kerheten i sitt arbete
• utvä rderar sitt eget arbete

3.5

Matlagning och bakning 20 kp

Må let ä r att de studerande lä r sig grunderna i matlagning och bakning så att de

sjä lvstä ndigt eller med stö d kan tillreda sin egen mat. De studerande kan anvä nda

olika metoder och redskap vid tillverkningen. De kä nner till de vanligaste rå varorna
och kan med stö d beakta vissa specialdieter.
Må l fö r kunnande
Den studerande

• tar emot, fö rvarar och hanterar rå varor

• utfö r må ltidsservice enligt ett faststä llt schema

• arbetar enligt en enkelt uppgjord arbetsplan

• planerar och tillreder enkla må ltider och bakverk

• kan med stö d beakta de vanligaste specialdieterna

• lä gger upp mat enligt anvisningar (ä ven till kunder)

• stä dar arbetsmiljö n i kö ket

• fö ljer hygien- och avfallshanteringsanvisningar

• utvä rderar sitt eget arbete

3.6

Digitalt skapande 15 kp

Må let ä r att de studerande sjä lvstä ndigt eller med stö d kan anvä nda digitala verktyg
i sin vardag. De skapar med hjä lp av digitala verktyg en produkt och få r en inblick i

teknikens och programmeringens tankevä rld.

Må l fö r kunnande
Den studerande

• lä r sig grunderna i programmering

• anvä nder aktuella och tidsenliga digitala verktyg

• anvä nder olika program fö r framstä llning av produkter

• få r en inblick i hur teknik och programmering tillsammans kan bilda en helhet
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• beaktar arbetarskyddet och sä kerheten i sitt arbete
• utvä rderar sitt eget arbete

3.7

Individuella fortsättningsstudier 15 kp

Studerande har mö jlighet att individuellt vä lja en examensdel som fö rverkligas

inom specialundervisningen. Fö r att kunna vä lja en examensdel inom utbildnings-

programmet fö r fastighetsskö tare ska studerande ha avklarat examensdelarna Un-

derhå lls arbete och Krukvä xter, trä dgå rds- och utomhusområ den med godkä nt vitsord. Fö r att kunna vä lja en examensdel inom utbildningsprogrammet fö r kock ska
studerande ha avklarat examensdelen Matlagning och bakning med godkä nt vits-

ord. Det ä r ä ven mö jligt att vä lja examensdelar frå n andra utbildningsprogram, fö rutsatt att det ä r praktiskt genomfö rbart.
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