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Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med 
din svenska. Du har till exempel läst språkintroduktion – nybörjare, något eller 
några år i grundskolan eller annat introduktionsprogram.

Här läser du svenska som andraspråk i kombination med andra grundskole-
ämnen för att bli behörig till nationella program på gymnasieskolan, både 
högskoleförberedande program och yrkesprogram. Du kan också välja att 
söka till andra introduktionsprogram som programinriktat individuellt val  
eller yrkesintroduktion, efter studier på språkintroduktion.

Dina studier
Utbildningens fokus ligger på att stärka dina kunskaper 
i svenska i kombination med ämnesstudier. Du går i en 
basklass som har ett hemklassrum och med hänsyn till 
dina tidigare betyg sätter vi ihop ett individuellt schema. 
Du läser ett till två år beroende på hur långt du har kommit 
i svenska och hur många kurser du behöver.

Vår skola
Hos oss får du gå i en skola med en trevlig, internatio-
nell miljö i centrala Göteborg. Här studerar cirka 1 800 
elever. De flesta går på naturvetenskaps- och samhälls-
programmet. Vi har också estetiskt program med musik, 
ekonomiprogrammet, handelsprogrammet och indivi-
duellt alternativ. Skolan har engagerade, välutbildade 
lärare med lång erfarenhet och ett välfungerande elev-
hälsoteam med kurator, skolsköterska och skolläkare.

 

Skolan erbjuder följande  

grundskoleämnen

Svenska som andraspråk

Matematik

Engelska

Samhällskunskap

Historia

Geografi

Religionskunskap

Biologi

Fysik

Kemi

Modersmål

Bild

Musik
Idrott och hälsa (simkurs erbjuds 
för  dem som inte kan simma)

Språkintroduktion fortsättning 



Hitta hit
Skolan ligger 10 minuter från Centralstationen.
Du kan ta spårvagn 7 och 10, buss 16, 19 och 58.

Rektorsgatan 2
411 33 Göteborg
Telefon: 031-367 06 00
 
Kontakt
Rektor 
Jenny Öhman
Telefon: 072-242 00 95
E-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se

Studie- och yrkesvägledare
Maria Einarsson  
Telefon: 072-242 00 75 

Mer information hittar du på  
skolans hemsida www.hvitfeldtska.se
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