SPRÅKINTRODUKTION PÅ
KUNSKAPSGYMNASIET MALMÖ
Syftet med språkintroduktion är att ge eleven behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. På
Kunskapsgymnasiet gör vi det genom att upprätta
en individuell studieplan med minst åtta grundskoleämnen och en möjlighet att läsa kurser från de olika
nationella programmen.
På språkintroduktionen får eleverna en språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk
och på elevens modersmål. Elevens språkutveckling
påskyndas också genom regelbunden studiehandledning och genom att inkluderas med elever på
våra nationella program. Delar av undervisningen är
digital utifrån vår lärportal Kunskapsporten. Genom
Kunskapsgymnasiets pedagogiska modell får eleverna
på språkintroduktionen en nära kontakt med skolans
lärare och övriga elever.

Naturvetenskaplig profil och snabb studietakt
På Kunskapsgymnasiet Malmö läser du språkintroduktionen med en naturvetenskaplig profil och i en snabb
studietakt. Det innebär att du kan ta examen redan
efter två eller tre år. Du läser mot kunskapskraven i
årskurs 9 och får, precis som på grundskolan, ett omdöme vid terminsslutet. När du klarat kunskapskraven
på grundskolenivå i ett ämne, går du vidare med en
gymnasiekurs i samma ämne. Betyg får du när kursen

avslutas. På Kunskapsgymnasiet finns det möjligheter
att läsa vissa ämnen tillsammans med elever på skolans andra program.
Som elev på språkintroduktionsprogrammet har
du rätt till extra stöd från elevhälsovården som t ex
kurator och skolsköterska samt regelbunden coachning av en studievägledare. Varje vecka får du modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt
modersmål.

Detta gör Språkintroduktionen på Kunskaps
gymnasiet Malmö unikt:
• Naturvetenskaplig inriktning från början
• Personlig handledning och workshop varje vecka
• Flera ämnen redan från första dagen
• Busskort till alla elever
• Halalslaktat kött i matsalen
• Mentor – En av våra elever, som läser på ett
nationellt program, blir din mentor
• Möjlighet att läsa kurser på gymnasienivå
• Egen laptop
För mer information besök Skolverkets hemsida.
Link: Skolverket’s web site with information in English
and other languages about the program Language
Introduction.

