
SPRÅKBAD PÅ GOTLAND

HEMSE
21.–28.7.

Vill du förbättra din svenska? Vill du höra 
svenska omkring dig och arbeta intensivt 
med att förstå och uttrycka dig på svenska? 
Åk då med oss till Gotland och tillbringa åtta 
dagar på Gotlands folkhögskola i Hemse.

Att bo och studera på folkhögskola är roligt, 
givande och utvecklande. Du umgås nämligen 
med dina kurskamrater både på lektionerna och 
under aktiviteter om kvällarna, ledda av lärare och 
ledare. Svenskan blir på så vis en del av vardagen. 
Dessutom gör det att du hela tiden bidrar till det 
som är grundläggande för inlärning, att forma en 
trygg och studievänlig miljö. Lärarna kommer att 
göra allt för att du ska nå det mål du bestämmer 
dig för i början av kursen. Varje kväll får du på 
egen hand och med stöd av din lärare/handledare 
utvärdera dagens aktiviteter och ta ställning till 
om du är på rätt väg mot målet. 

Förutom kvällsaktiviteter av olika slag kommer 
du att få vara med om tre utflykter: till 
medeltidsstaden Visby, till raukfälten på södra 
Gotland samt till Roma klosterruin för att se en 
föreställning på den omskrivna friluftsscenen. 
Det finns också tid att ägna åt fysiska aktiviteter 
för dig som vill. Du får använda skolans gym samt 
gymnastiksal, bordtennisrum och bastu. 

DELTAGARE
Såväl abiturienter, gymnasister som de som 
börjar gymnasiet hösten 2015

UNDERVISNING
Tala och förstå (RUA7). Du får öva olika 
strategier för att använda språket muntligt med 
utgångspunkt från texter, filmavsnitt och bilder. 
Du får i grupp gå ut och söka information om 
samhällslivet på orten, som du sedan presenterar 
muntligt. Naturligtvis har du tillgång till skolans 
bibliotek samt Internet.

Våga tala (RUB6). Här får du öva dig att använda 
svenska språket i olika situationer i det dagliga 
livet. Du får berätta om dig själv, din hemort och 
dina intressen samt öva dig på att intervjua olika 
personer och presentera det du fått fram.

SOMMARGYMNASIETS  
REKTOR
Lektor i svenska språket och musik Anna 
Pappinen Hillert
 
ARRANGÖRER
Sommargymnasiesamfundet tillsammans 
med Gotlands folkhögskola
 
KURSPLATS
Gotlands folkhögskola, Hemse  
(www.gotland.fhsk.se)
 
INFORMATION
Sommargymnasiesamfundet, 
tfn: 09 686 0770, toimisto@
kesalukioseura.fi
 
ANSÖKAN TILL  
SOMMARGYMNASIET
Fyll i ansökningsblanketten före den 30 
april på adressen www.kesalukio.fi.
OBS! Skriv en kort presentation av dig 
själv där du också berättar varför du 
vill delta i just den här kursen. Skicka 
presentationen tillsammans med 
ansöknings blanketten eller skicka den till 
e-post adressen toimisto@kesalukioseura.
fi.  
Ett möte arrangeras inför sommargymnasiet 
för dem som blir antagna till kursen. Mer 
information om mötet följer skriftligt senare.
 
DELTAGARAVGIFT
800 € (innefattar undervisning, 
helpension samt resorna Helsingfors–
Gotland tur och retur)56


