POLHEM EUROPA
Unik proﬁl på
EK, NA och SA

PARIS
LONDON
MADRID

Varför studera utomlands?
Fördelarna med att plugga utomlands är många. Personlig utveckling, en brinnande reslust och drömmar om att
uppleva ett främmande land är några anledningar.
Språk
Det ä r svå rt att lä ra sig ett annat språ k helt lytande om du
bor i Sverige. Nä stan alla svenskar har bra språ kkunskaper,
men det ä r fortfarande skillnad mellan de som har studerat
eller bott i ett annat land och de som inte har gjort det.
Personlig utveckling
Nä r du å ker utomlands lä r du dig att stå på egna ben, och det
gö r dig med tiden tryggare och mer sjä lvstä ndig. Du få r
också en ö kad fö rstå else fö r och insikt i andra kulturer, och
kommer i kontakt med lokalbefolkningen på ett helt annat
sä tt ä n du gö r nä r du å ker på semester. Du trä ffar nya mä nniskor och knyter internationella kontakter som kan ge dig
stor glä dje hela livet.
Jobb
Arbetsmarknaden blir allt mer globalt orienterad, och språ kkunskaper och internationell erfarenhet betonas allt mer.
Fler och ler arbetsgivare i Sverige vill att deras anstä llda
bå de ska vara lersprå kiga och kunna rö ra sig obehindrat i
internationella miljö er.

Polhem Europa
Vi har i må nga å r erbjudit ett utbytesprogram som innebä r
att elever frå n de internationella Europapro ilerna på Samhä llsvetenskaps-, Ekonomi- och Naturvetenskapsprogrammen genomfö r vå rterminen av sitt andra gymnasieå r i Paris,
London eller Madrid. Undervisningen bedrivs som vanligt
fast i ett annat land och i samarbete med lä rare på Polhemskolan.
I Paris och London samarbetar vi med Svenska Skolan och i
Madrid med Skandinaviska Skolan. Skolorna fö ljer de
svenska lä ro– och kursplanerna och stå r under tillsyn av
Skolverket.

Dina studier
Din studietakt på verkas inte. Du bö rjar i å rskurs 2 på hö sten
hä r hemma, å ker till din utlandsskola efter jul och gå r vå rterminen dä r. Nä r du kommer hem gå r du i din vanliga klass nä r
å rskurs 3 bö rjar på hö sten.
På din utlandsskola ä r du med på en mä ngd studiebesö k och
ut lykter, och du lä ser kurser som ä r speciellt inriktade på
ditt vä rdlands samhä llsliv, kultur och historia. Du fö rdjupar
dina språ kkunskaper och lä r dig hantera språ ket på ett naturligt sä tt. Du trä ffar nya kompisar och har mö jlighet att
knyta kontakter fö r livet med mä nniskor i ditt vä rdland.

Ansökan
I bö rjan av vå rterminen i å rskurs 1 ska du vä lja inriktning på
ditt gymnasieprogram. De inriktningar som ä r aktuella fö r
dig som vill gå Europapro ilen ä r:
 EK—ekonomi
 NA— naturvetenskap
 SA— samhä llsvetenskap

Nä r du valt inriktning vä ljer du Europapro ilen och den stad
du vill å ka till. Du kan ä ven ha en av de andra stä derna som
andrahandsval.
Det inns ett begrä nsat antal platser vilket innebä r att du, nä r
du gjort ditt val, gå r igenom en ansö kningsprocess.
Det fö rsta steget i denna process blir att skriva ett personligt
brev dä r du berä ttar om dig sjä lv, dina egenskaper, erfarenheter, intressen och annat som kan vara vä sentligt fö r oss att
veta om dig. Dina lä rare kommer också att bli ombedda att
lä mna in ett omdö me.

Boende
Under din tid utomlands bor du i en vä rdfamilj vilket ä r bå de
annorlunda, lä rorikt och må nga gå nger utmanande.
Vä rdfamiljen betraktar dig som en familjemedlem, och du
fö rvä ntas delta i familje- och vardagslivet enligt deras vanor
och traditioner. Du få r ta mycket eget ansvar och kommer att
utvecklas som mä nniska, nå got som du kommer att ha stor
glä dje av hela livet.
Hos vä rdfamiljen har du sovrum, sä ngklä der, handduk och
två må l mat per dag. Du har rä tt till frukost och middag på
vardagarna och på helgerna frukost, lunch och middag.

Under din utlandstermin få r
du minnen fö r livet och ett
hä rligt smakprov på vilka
oä ndliga mö jligheter vä rlden
har att erbjuda!

Kostnader
Studiekostnader
Skolavgift och lä romedel betalas av Polhemskolan.
Resor
Resa tur och retur London, Paris eller Madrid betalas av Polhemskolan.
Boende
Under studietiden utomlands bor du hos en vä rdfamilj. Kontakta respektive biträ dande rektor fö r EK, NA eller SA fö r
mer information om kostnader fö r boendet. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan i den hä r foldern.
Inackorderingsbidrag
Fö r information om inackorderingsbidrag fö r utlandsstudier
kontaktar du din egen hemkommun.
Studiehjälp
Alla elever må ste sö ka studiehjä lp fö r utlandsterminen. Fö r
mer information kontaktar du Centrala Studiestö dsnä mnden
(CSN).

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!
Ekonomiprogrammet
Biträ dande rektor
Elisabeth Thö rnqvist
046 - 359 42 75
elisabeth.thornqvist@lund.se
Naturvetenskapsprogrammet
Biträ dande rektor
Jessika Franzé n
046 - 359 35 97
jessika.franzen@lund.se
Samhällsvetenskapsprogrammet
Biträ dande rektor
Linus Persson
046 - 359 43 82
linus.persson@lund.se
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