
Välkommen till informationsmöte!

En del av Campus Laholm

Osbeck London

Den 22 januari kommer Jenny Abrahamsson, som är 
biträdande rektor på Swedish School London, att be-
söka Osbecksgymnasiet för att hålla ett informations-
möte. Mötet är för elever som går i årskurs 9 och 
funderar på att läsa i London men också för eleverna 
som går på Osbecksgymnasiet och som redan har sökt 
(gäller antagna elever och de som finns på reservlistan).

Ni kommer även att få möjligheten att träffa elever som har läst på 
Swedish School London.
 

Datum: måndagen den 22 januari
Plats:   Osbecksgymnasiet, miniaulan
Tid:   15:30-16:30
 

Osbeck London är möjligt för dig som går/väljer:
• Ekonomiprogrammet
• Naturprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning beteende- 
vetenskap eller samhällsvetenskap
 

Vid frågor kontakta:
Alan Lord, lärare och internationell samordnare
Telefon: 0430-151 87
Mobil: 073-699 67 65
E-post: alan.lord@edu.laholm.se
 

Läs om antagningsprocessen
på nästa sida.

Självklart är 
vårdnadshavare
lika välkomna

som elever!

Prova på Osbeck!
Anmäl dig på webben

www.laholm.se/osbeck



Antagningsprocessen

En del av Campus Laholm

Osbeck London 2018

För elever som vill läsa på ”Swedish School London” är det viktigt 
att tänka på följande.

1. Sök ”Osbeck London” i samband på din ansökan till Osbeck. (gäller ekonomi- 
natur- och samhällsprogrammen). Du hamnar i antagningsgrupp 1. 

2. Det är betyg från årskurs 9 som är avgörande om det finns flera sökande än platser.

3. Om man söker vid ett senare tillfälle, till exempel när man läser på Osbeck i års-
kurs 1, kommer eleven att hamna i antagningsgrupp 2. Eleven blir erbjuden en plats 
om alla elever i antagningsgrupp 1 tackar nej. Här är det antagningsdatum som 
gäller och inte betyg.

4. Under HT 2018 ska eleverna tacka ja eller nej till sin plats på ”Swedish School”.

5. Överblivna platser går vidare till först elever i antagningsgrupp 1 och sedan  
antagningsgrupp 2.

6. Ett informationsmöte hålls av ”Swedish School” på Osbeck i januari 2019, där- 
efter får eleven en sista chans att tacka ja eller nej till sin utbildnings- 
plats i London.

7. Överblivna platser går vidare till elever i antagningsgrupp 2 
och sedan antagningsgrupp 2.

Vid frågor kontakta:
Alan Lord, lärare och internationell samordnare
Telefon: 0430-151 87
Mobil: 073-699 67 65
E-post: alan.lord@edu.laholm.se

Prova på Osbeck!
Anmäl dig på webben

www.laholm.se/osbeck


