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Cabin crew
ready for take off?

Stötta Jourhavande Kompis och skicka kramar 
till dina vänner via sms eller mail, gå in på:

kompiskram.nu

NÅGON BEHÖVER DIG!

Annonsera under Kurs och utbildning
Annonsbokning:

031-725 92 60 eller kursgbg@cityxpress.se

UTBILDNING
Annonser:
kurs@city.se
kursgbg@cityxpress.se
kursmlm@cityxpress.se
08-506 563 43 / 99 
031-725 92 60 
040- 602 03 09

KURS. Norge kanske 
inte är så exotiskt men 
man träffar människor 
från hela världen på sko-
lan. 

Linn Sarac, 22 år, 
och läkarstudent i dag, 
berättar entusiastiskt 
om sina gymnasieår 
som stipendiat från 
United world college 
på norska västkusten.

– Det var en fantas-
tisk upplevelse, man 
kommer hemifrån, träf-
far massor med nya 
människor. Eftersom 
man bor på skolan så 
får man mycket gemen-
samt och kommer var-
andra nära, samhörig-
heten blir stark, säger 
Linn.

Med sig hem hade 

hon tjejkompisen hon 
nu delar lägenhet med, 
pojkvän och nya kompi-
sar runtom hela värl-
den.

Kontakt på nätet
–Facebook gör det 

ännu lättare att hålla 
kontakten med alla, sä-
ger Linn.
Om man får stipendium 

och får resa iväg – vad 
ska man ta med sig?

– Choklad, blåbärs-
soppa och några per-
sonliga saker att pynta 
sitt rum med, säger 
Linn och påpekar att 
om man skickar paket 
till Norge som ju inte 
tillhör EU så måste man 
skriva utanpå paketet 
vad det innehåller, an-

nars fastnar det i tull-
len.

– Så det var ingen 
större överraskning att 
öppna paketen hemi-
från, berättar hon.

Och just när City 
lämnar henne ropar 
hon: Förresten, glöm 
inte stövlar – det måste 
man ha om man ska till 
Norge. Jenny Nirfalk

KURS. Avsluta gymna-
siet utomlands med 
helpension.

Genom United 
world colleges 
(UWC) kan du gå 
i gymnasiet i något 
av tolv olika länder 
– som Norge, Costa 
Rica eller Swaziland.

UWC driver tolv 
gymnasieskolor världen 
över. Varje år får svens-
ka elever genom stipen-
dium chansen att få 
plugga i någon av sko-
lorna. De sökande be-
döms utifrån sina aka-
demiska meriter, sin 
personliga mognad och 
framförallt sitt sociala 
engagemang.

– Vi vill att man har 
vg i snitt, att man klarar 
av att vara hemifrån i 
två år och att man är en-
gagerad i aktiviteter ut-
anför skolan, säger 
Anna Almqvist på 
UWC.

Alla skolor ska ha 

elever från 70–80 olika 
länder, men minst en 
tredjedel av eleverna bör 
komma ifrån den egna 
regionen. Detta innebär 
att man kan söka till In-
dien men hamna i Nor-
ge ändå.

– Man kanske tänker 
att det inte är så långt 
bort, men jag gick i Nor-
ge och fi ck vänner för 
livet så för mig är det 
den allra bästa skolan, 
säger Anna Almqvist.

Större fördjupning
Examen kallas Inter-

national Baccalaureate 
och ger behörighet till 
såväl svenska som ut-
ländska universitet. Du 
läser färre ämnen än på 
vanliga svenska gymna-
sier men å andra sidan 
är ämnena mer omfat-
tande och ger möjlighet 
till större fördjupning. 
All undervisning sker 
på engelska.

 Lotta Andersson

Utlandsstudier ger minnen för livet
Sök gymnasieplats via 
United world colleges

United world 
colleges
! United world colleges är 
en politiskt och religiöst 
obunden organisation.
!Stipendium kan sökas av 
elever som går första eller 
andra året i gymnasiet.
! När: Sista ansökning är 
i januari varje år.
! Täcker: Utbildning, mål-
tider och boende på inter-
nat tillsammans med andra 
elever.
! Hur många: 10–15 svens-
ka stipendier delas ut årli-
gen.
! Undervisningsspråk: 
Engelska.
! Examen: International 
Baccalaureate.

”Man bor på skolan och kommer varandra nära”

Man ska klara att 
vara hemifrån i två 
år och vara engage-
rad i aktiviteter 
utanför skolan
Anna Almqvist, 
United world college Linn Sarac pluggade i Norge och fann vänner för livet.  Foto: MÅRTEN SVEMARK
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