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Språkintroduktion litteracitet (IMS)
Om din utbildning
Språkintroduktion litteracitet är en utbildning för dig som gått cirka 1–2 år i
grundskolan i Sverige men som saknar skolbakgrund från ditt hemland eller som
gått mycket kort tid i skolan i ditt hemland. Inom utbildningen får du fortsätta
arbeta med din läs- och skrivinlärning och läsa svenska som andraspråk
tillsammans med andra grundskoleämnen du behöver för att gå vidare till en
annan utbildning.
På Angeredsgymnasiet studerar du i en trevlig internationell miljö. På skolan går
cirka 1000 elever på nio olika program. Hos oss ligger fokus på att du ska
utvecklas i det svenska språket och att du sedan ska ta dig vidare till en annan
utbildning. Vi gör en studieplanering med dig när du börjar på programmet. Vi
planerar då vilka ämnen du ska läsa och hur länge.
Skolan har engagerade, välutbildade lärare med lång erfarenhet och ett väl
fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska,
skolpsykolog och skolläkare. Vi har också ett skolbibliotek där det finns lärare
som kan hjälpa dig med dina läxor och uppgifter.

Innehåll
På språkintroduktion litteracitet på Angeredsgymnasiet kan vi erbjuda följande
ämnen:
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Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Historia
Geografi
Modersmål
Bild
Musik
Idrott och hälsa (simkurs erbjuds för dem som inte kan simma)

Vilka ämnen/kurser du läser beror på vad du behöver och vad har du för mål med
din utbildning.
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Andra insatser
Elever på språkintroduktion kan få studiehandledning på sitt modersmål och det
finns möjlighet att delta i skolans fotbolls- och boxningsträning. Skolan har också
ett projekt med handbollslaget Sävehof och Skanska som heter “Arenor som
förenar”. Projektet handlar om att utveckla kunskapen om ledarskap och hälsa.
Skolan har också simskola för de elever som inte kan simma (inom ramen för
ämnet Idrott och hälsa). Skolan har också ett samarbete med Kulturhuset Blå
Stället som är skolans grannar.

Längd
De flesta som läser på språkintroduktion litteracitet går där i 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 språkintroduktion fortsättning, 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
Roger Bloom
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Telefon: 0706-601242
Utbildningsledare
Joel Pettersson
E-post: joel.pettersson@educ.goteborg.se
Telefon: 0728-567957
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