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Om din utbildning
Språkintroduktion nybörjare är en utbildning för dig som är helt ny i Sverige eller
som gått en kortare tid på grundskolan Sverige. Inom utbildningen får du läsa
svenska som andraspråk tillsammans med de andra grundskoleämnen du behöver
för att gå vidare till en annan utbildning.
På Center för språkintroduktion på Lindholmen studerar du i en trevlig miljö nära
centrum och med goda kommunikationer till hela staden. Bredvid skolan finns ett
bibliotek där du kan låna böcker eller studera efter skoldagen är slut. På skolan
går cirka 300 elever. Utifrån dina tidigare studier och dina mål får du ett schema
som passar just dig. Förutom svenska, matematik, engelska och samhällskunskap
läser du de ämnen du behöver för att nå dina mål.
Skolans motto är: Jobba hårt, var snäll. Det gäller alla som jobbar på skolan och
alla elever. Vi gör alltid vårt bästa och vi är snälla mot varandra. Varje år
arrangerar skolan en kulturdag, friluftsdagar och en framtidsdag med fokus på
framtida studier och arbete.

Innehåll
På Center för språkintroduktion Lindholmen kan vi erbjuda följande ämnen:
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Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Historia
Geografi
Religion
Biologi
Kemi
Modersmål
Bild
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.

Andra insatser
På Center för språkintroduktion finns möjlighet till studiehandledning på ditt
modersmål om du behöver det.
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Längd
De flesta som läser på språkintroduktion nybörjare går där 1–2 år men ibland kan
utbildningen vara längre.

Efter din utbildning
Efter språkintroduktion nybörjare kan du börja studera språkintroduktion på
fortsättningsnivå. I många fall kan du gå kvar på Center för språkintroduktion
men ibland kan det bli aktuellt att byta till en annan skola.
Efter att du genomfört hela din språkintroduktionsutbildning får du ett
gymnasieintyg som gör det möjligt 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
Sarah Males
Telefon: 070-3886069
E-post: sarah.males@educ.goteborg.se
Studie- och yrkesvägledare
Maria McAvey
E-post: Maria.mcavey@educ.goteborg.se
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