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SPRÅKINTRODUKTION (IMSPR)
Språkintroduktion på Löfströms gymnasium Läsåret 2012/2013
Den individuella studieplanen—dina mål

På Löfströms arbetar vi med fokus på dig som elev och dina personliga mål och
förutsättningar. Vi utformar en individuell studieplan i samråd med dig och
målsman när du börjar hos oss. I samband med detta träffar du vår Studie- och
yrkesvägledare för ett inskrivningssamtal för att ge dig som elev så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med dina studier. Vi arbetar utifrån dina förkunskaper och din takt för att du på snabbaste möjliga tid ska uppnå dina mål
och bli behörig till just den fortsatta utbildning du önskar.
Din utbildning och undervisning
På Löfströms Språkintroduktion läser du med tonvikt mot Svenska som andraspråk (Sva). Du har dock möjlighet att fylla på din studieplan med alla ämnen
från grundskolan och utöver det, även ett flertal gymnasiekurser. I takt med din
utveckling inom svenska språket kommer du ges möjlighet att fylla din studieplan med fler ämnen.
Hos oss får du en mentor som du kan vända dig till i olika frågor och som blir
din fasta punkt under din tid hos oss. Mentorn arbetar coachande och kan hjälpa och stötta dig med funderingar kring dina studier såväl som hjälp med praktiska problem.

Läsår 12/13—Innehåll
Kurser och ämnen
Grundskolan
- Samtliga 16 ämnen erbjuds
Gymnasieskolan
- Ämnen utifrån din individuella studieplan
- Tematiska studier
- Motivationshöjande
Insatser/Elevens val
- Mentor/coach
- Modersmål
- Studiehandledning

Vi erbjuder dessutom...
Hos oss är det viktigt att eleverna får en bra start på dagen. Därför erbjuder vi
frukost åt våra elever alla dagar i veckan. Frukosten såväl som den goda skollunchen äter du i skolans matsal.
En del av dina studier hos oss kommer att ske utanför skolan, därför erbjuder
vi alla våra elever SL-kort som ett pedagogiskt redskap för att du ska kunna
resa.
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