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Behörighet 
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som 
krävs för behörighet till ett nationellt program och som behöver en utbildning med tyngdpunkt 
i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det 
finns särskilda skäl får även andra elever gå språkintroduktion. 

Syftet 
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i 
det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan 
utbildning. 

Organisation för mottagande av nyanlända. 
Skolan följer Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. 

Kartläggning av elevens bakgrund och kunskaper. 
Skolan kartlägger elevens bakgrund i följande avseenden: tidigare skolgång, kunskapsnivå i 
svenska som andraspråk, matematik och engelska. Även andra ämneskunskaper kan 
kartläggas med hjälp av skolverkets kartläggningsmaterial. 

Utbildningens övergripande organisation. 
Elever som är aktuella för språkintroduktion antas kontinuerligt och placeras i klass efter den 
nivå de befinner sig i svenska.  

Skolans läsårstider. 
Språkintroduktion följer Helsingborgs stads skolår för gymnasiet. Läsåret indelas i två 
terminer. 

Antalet undervisningstimmar i veckan. 
Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med minst 23 undervisningstimmar per vecka. 
 

Skolans arbete med mentorer. 
Varje elev har en mentor som eleven träffar dagligen. Dessutom möter varje elev sin mentor 
för ett längre utvecklingssamtal två gånger per läsår då den individuella studieplanen 
diskuteras. 
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Skolan har möjlighet att organisera 
språkintroduktion så att den omfattar 
grundskoleämnen. 
Skolan erbjuder, beroende på elevens förutsättningar och möjligheter, samtliga 
grundskoleämnen. Undervisningen organiseras på olika nivåer mot målen i åk 3, åk 6 och åk 
9. 

Skolan har möjlighet att organisera 
språkintroduktion så att den omfattar kurser i 
gymnasieämnen. 
Skolan erbjuder, beroende på elevens förutsättningar och möjligheter, gymnasieämnen. 

Skolan har möjlighet att organisera 
språkintroduktion så att den omfattar andra 
insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling. 
Skolan erbjuder följande insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling: 
studiehandledning på modersmålet, idrott, simundervisning och tillgång till stöd av 
speciallärare. 
 

Skolan har möjlighet att ge eleven en god 
valkompetens inför framtida val. 
Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att: 
Alla lärare som arbetar med elever på språkintroduktion gör tydliga kopplingar mellan 
lärandet och kunskaperna i respektive ämne till ett framtida studie/yrkesliv. 
Eleven har regelbundet kontakt med studie- och yrkesvägledare. 
Skolan organiserar besök på gymnasiemässor och när eleverna önskar även besök på 
aktuella gymnasieprogram. 
Studie- och yrkesvägledare följer upp elevens kartläggning och individuella studieplan i sitt 
arbete att vägleda eleven inför fortsatta studier. 
När eleven är klar på språkintroduktion, vilket dels beror på målet i elevens individuella 
studieplan och dels på elevens språkkunskaper och andra förutsättningar, erbjuds eleven 
möjlighet till studier på nationellt program, annat introduktionsprogram eller kommunal 
vuxenutbildning. 
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Platsen för utbildningen. 
Huvuddelen av utbildningen är förlagd till Olympiaskolans lokaler, en del övningsämnen är 
förlagda anpassade lokaler på annan skola. Vi nyttjar även Helsingborgs arena för 
idrottsundervisning. 
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