PROGRAMBLAD OKTOBER 2019

Välkommen till Osbecksgymnasiet!

Osbeck London

Du läser det valda programmet på Osbecksgymnasiet i årskurs 1. Årskurs 2 läser du
tillsammans med svenska elever från London och andra utbytesskolor i Sverige på
Svenska Skolan i London. I Årskurs 3 är du tillbaka i din klass på Osbeck, som du tar studenten med.
Du läser allt enligt svensk läroplan så du behöver inte lägga till ett fjärde år till din gymnasietid.

”Du får ett helt
läsår i London.”

Resa tur- och retur London betalas av eleven själv.

Studiehjälp (CSN)

Eftersom Svenska Skolan följer svensk läroplan får du studiehjälp under tiden du studerar i London.

Varför ska du välja Osbeck London?

Försäkring

•

Kollektivtrafik i London

•

•
•
•

Du läser ett helt läsår i London vilket innebär att de
flesta kurser som du då läser avslutas där.
Du får djupare kunskaper i det engelska språket och om
den brittiska kulturen.
Du får många intressanta erfarenheter och möjlighet att
utvecklas i en internationell miljö.
Du får nya perspektiv på samhälle, kultur, studier, språk,
mat, fotboll och nöjen.
Du får lära känna en världsstad med dess blandning av
människor och sevärdheter.

Vad kostar det?

Skolavgift och läromedel betalas av Osbecksgymnasiet.

Boende

Du bor i en värdfamilj som ordnas av Svenska Skolan.
Kostnaden betalar du själv. Det ingår halvpension under
både skoldagar och helger. (7 200 pund* kr för hela läsåret)

Inackorderingstillägg

Du söker inackorderingstillägg via din hemkommun, cirka
1 500 kr/månad.

Välkommen
till Osbeck London!

Du är försäkrad via Laholms kommun.

London har ett utbyggt och väl fungerande nät av kollektivtrafik, även om tunnelbana och tåg är dyrare än buss. Den
som studerar heltid och ännu inte fyllt 18 år, kan för £10*
ansöka om ett Oyster-card, som ger gratis bussresor i hela
Londonområdet.

Kontakt

Alan Lord
Lärare och internationell
samordnare
Mobil: 073-699 67 65
E-post: alan.lord@edu.laholm.se
*Priset är baserat på läsår 2018/2019
och kan ändras för kommande läsår.
Osbecksgymnaiset i samarbete med
Swedish School of London.

Osbecksgymnasiet
En del av Campus Laholm

En del av Campus Laholm

Informationsmöte kommer att hållas i början av 2020.
Datum meddelas senare.

Resor

Osbecksgymnasiet

”Osbeck London är möjligt för dig som går Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.”

