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Språkintroduktion fortsättning (IMS)
Om din utbildning
Språkintroduktion fortsättning är en utbildning för dig som tidigare gått
språkintroduktion nybörjare eller en tid på grundskolan. Inom utbildningen får du
läsa svenska som andraspråk tillsammans med de andra grundskoleämnen du
behöver för att gå vidare till en annan utbildning. På Hvitfeldtska gymnasiet
studerar du i en trevlig, internationell miljö i centrala Göteborg. På skolan går
cirka 1900 elever varav de flesta eleverna studerar på nationella program. På
språkintroduktion hos oss går du i en basklass som har ett hemklassrum. Utifrån
dina tidigare betyg och dina framtidsmål sätter vi ihop ett individuellt schema.
Skolan har engagerade, välutbildade lärare med lång erfarenhet och ett väl
fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska,
skolpsykolog och skolläkare. Hvitfeldtska gymnasiet har en mycket aktiv elevkår
som ansvarar för diverse aktiviteter för skolans elever som bland annat fotboll,
basket, dans och fester. Vi har även ett skolbibliotek som fått utmärkelsen ”ett
bibliotek i världsklass”.

Innehåll
På språkintroduktion på Hvitfeldtska gymnasiet kan vi erbjuda följande ämnen:
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Svenska som andra språk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Historia
Geografi
Religion
Biologi
Fysik
Kemi
Modersmål
Bild
Musik
Idrott och hälsa (simkurs erbjuds för dem som inte kan simma)

Hvitfeldtska gymnasiet
Rektorsgatan 2
411 33 Göteborg
goteborg.se/hvitfeldtska

E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Vilka ämnen/kurser du läser beror på vad du behöver och vad har du för mål med
din utbildning.

Andra insatser
Elever på språkintroduktion medverkar i Drömkören, som är ett
stipendiefinansierat projekt som syftar till att öka integrationen. På skolan finns
det möjlighet för elever att ta del av det matematikstöd som ges fyra dagar i
veckan. Vi erbjuder simundervisning för de elever som inte kan simma (inom
ramen för Idrott och hälsa). Vi arrangerar ett antal studiebesök och aktiviteter
varje år som bland annat syftar till att öka kunskap om framtida utbildningar,
yrken och arbetsplatser. Elever på språkintroduktion är med i de övergripande
drogförebyggande satsningar som görs för skolan samt i projektet Allas lika
värde, vilket det innebär att eleverna är med på diverse föreläsningar och
workshops/diskussioner kring aktuella och viktiga frågor.

Längd
De flesta som läser på språkintroduktion fortsättning går där 1- 2 år men ibland
kan utbildningen vara längre.

Efter din utbildning
Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig
möjlighet att söka vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, individuellt
alternativ, ett nationellt program, folkhögskola eller vuxenutbildning.
Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina
fortsatta studier.

Ansökan
Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.
Observera att det inte går att söka språkintroduktion på en särskild skolenhet utan
du blir placerad på en skola.

Frågor om utbildningen?
Du är välkommen att kontakta:
Rektor
Jenny Öhman
Telefon: 072-242 00 95
E-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se
Studie- och yrkesvägledare
Maria Einarsson
E-post: maria.einarsson@educ.goteborg.se

Språkintroduktion fortsättning (IMS)

2 (2)

