INTENSIVSVENSKA
Hela vägen från SFI till SVA 3
på mindre än ett år!
Om ditt syfte med studierna är att göra dig behörig för att komma in på högskolan eller snabbt bli klar
med dina studier så är JENSEN educaiton rätt utbildningsanordnare för dig. Vi har höga förväntningar
på dig, erbjuder intensiva kurser samt använder arbetssätt som liknar de som finns på universitet.
Dessutom hjälper vi dig att träna upp din studieteknik - allt som en del i vårt pedagogiska koncept
Träning För Verkligheten.
• Högt tempo med digitala hjälpmedel.
• Flexibla lösningar, du kan studera på dagtid / kvällstid eller helt på distans.
• Vi hjälper dig vidare till universitet och arbetsliv.
• Utöver ordinarie undervisning finns det möjlighet till extrapass som “läs och skriv”,
“uttalsträning” och “arbetsmarknad och studievägledning”.
Exempel på upplägg vid 100% fokus på dina studier:
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Observera att detta upplägg kräver 15-20 undervisningstimmar samt 10-20 timmar egen studietid per vecka.
Självklart finns det även möjlighet att sprida ut studierna under en längre tidsperiod.

För mer information är du välkommen att kontakta Rektor Jakob Thelin: jakob.thelin@jenseneducation.se
/ 0737-73 18 68. Eller studievägledare Madeleine Simmefalk: madeleine.simmefalk@jenseneducation.se
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Klassrum
Schema för dig som studerar på heltid/dagtid

• Tiderna kommer att varieras under kursernas gång.
• Upp till 7 utbildningspass per vecka och dessa sker på förmiddagar och/eller eftermiddagar.
• Utöver utbildningspassen behöver du studera på egen hand.

Schema för dig som studerar på deltid/kvällstid

• Tiderna kommer att varieras under kursernas gång.
• 3-5 utbildningspass per vecka, företrädesvis på kvällar. Vissa pass kommer att ges på andra tider.

Distans
Du kan antingen studera på deltid eller heltid. Lärandet sker via självstudier och att träna på språket
på egen hand är mycket viktigt. Du kommer att få stöd och hjälp av din lärare. En förutsättning är
tillgång till egen dator samt förmåga att hantera digitala verktyg. Man bör också ha möjlighet att
kunna praktisera svenskan till vardags för att kunna klara distanskursen på ett bra sätt.
Oberoende om du väljer klassrum eller distans
kommer du att erbjudas extrapass inom:
• Arbetsmarknad/studievägledning
• Läs/Skriv
• Uttal och ordförråd

För mer information
Kontakta Jakob Thelin, rektor
jakob.thelin@jenseneducation.se
0737-73 18 68.
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