
Till dig som ska börja på Hjälmstaskolans högstadium i höst! 

Under läsåret 2017-2018 kommer en spännande nyhet bland våra inriktningar: 

Euro Class – en språkprofil med samhällsinriktning 

 

Är du intresserad av engelska? Tycker du att det är spännande att tala engelska, resa och möta ungdomar från olika 

länder? Vill du bli bättre på att kommunicera och vill du göra skillnad för din omvärld? Då kan vår språkprofil inom 

ramen för elevens val, som vi startar läsåret 2017/2018, vara något för dig. 

Goda sociala förmågor, öppenhet, tolerans samt förståelse för olika kulturer och levnadsvillkor är mycket viktiga 

egenskaper i en globaliserad värld som ställer allt högre krav på språkliga och internationella kompetenser. 

Inom språkprofilen kommer vi att lägga fokus på praktisk användning av engelska och fördjupa oss i språket via en 

mängd olika arbetsformer och aktiviteter såsom: 

 Kommunikativa övningar och teaterspel 
 

 Diskussioner och debatter 
 

 Workshops och samtalsträning i verkliga situationer med elever från andra länder via brevväxling, Skype, 
Facebook och andra digitala plattformar samt genom våra populära utbytesprojekt. 
 

 Lokala och internationella projektarbeten, språkresor, spännande studiebesök och välgörenhetsprojekt 
 

 Mediabevakning, bloggande och vloggande på YouTube 
 

 Deltagande i nationella och internationella språktävlingar som t. ex. Språkolympiaden, The Big Challenge, The 
EF Challenge etc. 
 

Du kommer att ges möjlighet till inflytande och delaktighet i planeringen och organisationen av olika språkutvecklande 

aktiviteter och språkdagar på skolan. 

Vår Euro Class kommer också att samarbeta med en klass i tyska staden Lübeck och du kommer att kunna delta i ett 

utbytesprojekt i maj 2018, då vi planerar att åka till Tyskland på språkresa och studiebesök hos vår partnerskola i 

Lübeck. 

Utbytet kommer att ge dig en unik möjlighet att utveckla dina språkkunskaper, få en inblick i skollivet, kulturen och 

levnadsvillkoren i ett annat land samt en värdefull erfarenhet av att resa på ”egen hand” och vara självständig. Sist 

men inte minst får du också minnen och säkert även vänner för livet! 

Om du tycker att allt detta låter intressant och spännande, sök vår Euro Class i höst! 


