




Kunskap
kommer först
International IT College of Sweden (INIT) är en friskola, som drivs 
utan vinstintressen. Det är ett privilegium att vara rektor för en 
sådan skola, eftersom man kan satsa mer på eleverna. 

Alla våra program är högskoleförberedande. Vi satsar på hög 
kvalitet i undervisningen och förbereder eleverna för studier på 
universitet i Sverige och utomlands.

Om du är en seriös elev som vill investera i din framtid, då 
har du hittat rätt. Vi välkomnar dig till INIT. Här fokuserar vi på 
kunskap. Tillsammans. Välkommen!

Veronica Glanzelius
rektor
International IT College of Sweden (INIT)



Våra profiler
INIT har engelska och IT som profil. I en alltmer globaliserad 
värld är det viktigt att behärska engelska på avancerad nivå.   
IT-kunskaper är också viktiga för kommunikationer. 

I årskurs 3 bjuder vi våra elever på en språk- och kulturresa till 
vår samarbetsskola i London, Kensington Academy. 

Genom ett samarbete med University of Cambridge i England är 
vi certifierade som Sveriges hittills enda Cambridge International 
School och Test Centre i Stockholm. 

Våra elever får ta Cambridge-universitetets språkcertifikat, som 
är internationellt erkänt och öppnar dörrar till studier på univer-
sitet över hela världen. Många av våra elever väljer att ta certi-
fikatet C1 Advanced (tidigare benämnt CAE, Certificate in Ad-
vanced English).

Elever som är intresserade av IT får möjlighet att utveckla sitt 
intresse inom många olika områden, såsom programme-
ring, digitalt skapande, webbutveckling och medieproduktion. 
Våra datorsalar är utrustade med moderna i7-datorer som kör  
Windows 10, men använder också andra operativsystem som 
Linux i teknikundervisningen.





Pedagogisk  
värdegrund 
Vi är övertygade om att man lär sig bäst när man har en riktig lärare 
som lär ut och leder klassrumsarbetet.

Vi satsar därför på mycket elev-lärar kontakt, inte bara i utan även 
utanför klassrummet. Detta gör att våra elever kan få mycket stöd 
och vi blir, som en elev uttryckte det, mer som en familj än bara en 
skola. 

På INIT har vi studieförberedande program och för att göra just 
detta, undervisas även studieteknik och eleverna får mycket coach-
ning av lärarna för att utarbeta strategier för hur man kan lösa olika 
studieutmaningar.

Vi arbetar nära eleverna och möter individen mer än gruppen, detta 
för att varje elev är viktig för oss på INIT, varje elevs framgång är 
en viktig milstolpe för oss och vi har viljan när dom kanske ibland  
tappar den.



Lärare och  
studiemiljö 
All personal jobbar som ett team kring eleverna för att se och fånga 
upp, men också för att erbjuda flera vuxna att vända sig till om det 
skulle behövas. Den som ibland lyckas säga det rätta peppande or-
den är inte alltid just ämnesläraren eller mentor utan kan lika gärna 
vara en annan förbipasserande i personalen.

Alla våra lärare är behöriga och många har lång erfarenhet av utbild-
ning och arbetsliv utanför skolan. Därför kan de ge dig värdefulla 
insikter om högre studier och kraven på arbetsmarknaden. 

Som elev på INIT får du under hela studietiden låna en bärbar dator 
av skolan, exempelvis en Macbook Air. Den är ett pedagogiskt verk-
tyg som du har stor nytta av i alla ämnen. 

INIT har ett antal tysta studierum som är tillgängliga för den som vill 
studera. Effektivt lärande kräver en ordnad och lugn studiemiljö. 

Vi förväntar oss att alla elever följer skolans trivselregler, respekterar 
varandra i och utanför klassrummet, samt kommer förberedda till 
lektionerna.



Vill du ha en prova-på-dag och bli guidad av en av 
våra trevliga elevambassadörer? Hör då av dig med 
önskemål om dag:
 
Kontakt: 
International IT College of Sweden
Elof Lindälvs gata 13, 414 58 Göteborg
Epost: goteborg@initcollege.com



På International IT College of Sweden i  
Göteborg går ca 150 elever. Skolan ligger  
i hamnområdet med kulturkvarteret Klip-
pan och Röda sten på promenadavstånd.  
Eleverna har sina idrottslektioner på Mast-
huggshallen och äter sin lunch på restaurang-
er i närområdet.
 
Kom och hälsa på!
Elof Lindälvs gata 13
Majorna, Göteborg

Närmaste spårvagnshållplats  
är Chapmans torg.
Tel: 031-15 76 50
Hemsida: www.initcollege.com/goteborg
E-post: goteborg@initcollege.com 



Våra gymnasie-
program 
Vi erbjuder fem högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet  
med inriktning ekonomi.

Estetiska programmet  
med inriktning estetik och media.

Naturvetenskapsprogrammet  
med inriktning naturvetenskap.

Samhällsprogrammet  
med inriktning medier, information och kommunikation.

Teknikprogrammet  
med inriktning informations- och medieteknik.

Vi erbjuder även:

Programinriktat val  
Språkintroduktion  
fortsättning för nyanlända.



Ekonomi
Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av områden 
som ekonomi, entreprenörskap, företagande och juridik.

Under utbildningen får du kunskaper i redovisning, kalkylering, 
marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du får också 
möjlighet att starta och driva ett eget företag, verkligt eller vir-
tuellt. Vi samarbetar med organisationen ”Ung Företagsamhet”.

Kanske har du många idéer, men hur kan du förverkliga dem? 
Hur kan du gå från en affärsidé till ett verkligt fungerande företag 
som kan ge inkomster?  För att kunna göra detta behöver du 
kunskap och erfarenheter som du kan få på ekonomiprogram-
met.

Du förbereder dig också för fortsatta studier inom områden som 
ekonomi, juridik och statsvetenskap. Just kombinationen engel-
ska och ekonomi är utmärkt om du vill göra internationell karriär.

Utbildningen ger mig mycket  
stora möjligheter, både i Sverige 
och i resten av världen.

– Niklas, Ekonomi



Estet 
Brinner du för digitalt skapande, animation, foto, film, spel och      
media? Då bör du läsa det estetiska programmet.

Hos oss får du arbeta med kreativt bildskapande och designpro-
cesser och praktiskt lära dig digitala verktyg för uttryck inom bild, 
film, text, ljud och webbutveckling  som exempelvis PhotoShop, 
Adobe Premiere, Flash, Maya 3D, WordPress och Unity.

I utbildningen ingår olika former av mediaproduktion med metod-
utveckling för digitala projekt, allt från rörlig bild till 3D-produktion 
för film och spel. Efter studierna har du en god grund för fortsatta 
studier på högskolan och för din framtida yrkeskarriär.

Jag vill bli bättre på att uttrycka min 
kreativitet. Min största önskan är att 
bli filmskapare!

– Justina, Estet



Natur 
Om du är intresserad av naturvetenskap, gillar matematik och experi-
ment samt att lösa problem, då är naturvetenskapsprogrammet rätt 
för dig. Här läggs grunden för vidare studier i de naturvetenskap-
liga ämnena.  Här får du utföra intressanta laborationer och lära dig 
grunderna i vetenskaplig metod och forskning.
 
Naturvetenskapsprogrammet ger dig en mycket bred grund och 
möjlighet att söka de flesta universitetsutbildningar. Kanske dröm-
mer du om att läsa till läkare, civilingenjör, kemist eller meteorolog?  
I Sverige eller utomlands? Allt är möjligt med det här programmet. 
Endast dina ambitioner sätter gränser.

Naturprogrammet är en möjlig-
het att öppna alla stängda dörrar. 
Därför valde jag att vara en del av 
denna möjlighet, och det är jag 
stolt över.

– Khairat, Natur



Samhälle 
Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av 
områden som politik, världen och mänsklig tillvaro. Du lär dig utveckla 
ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Utbildningen stärker 
din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk 
medvetenhet. Du får studera journalistik, information och reklam, och 
lära dig att praktiskt framföra budskap i text, bild och ljud. 

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan 
använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intres-
seväckande sätt. Samhällsvetenskapsprogrammet är en högskole-
förberedande utbildning, som ger dig en bred teoretisk och praktisk 
grund för fortsatta studier. Yrken inom den samhällsvetenskapliga 
sektorn är till exempel diplomat, politiker, psykolog eller utrikeskor-
respondent.

Jag har valt Samhäll för att det 
är en bred utbildning som ger 
många möjligheter.

– Alexander, Samhälle



Teknik 
Tycker du om matematik, naturvetenskapliga ämnen och datorer? Vårt 
teknikprogram passar dig som är intresserad av teknik och teknik-
utveckling och vill ha en god grund för fortsatta studier. På den här 
utbildningen får du kunskaper i informations-, kommunikations- och 
medieteknik. Du får lära dig datorkommunikation, programmering, di-
gitala media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. 
Du arbetar med snabba och pigga i7-datorer.
 
Vårt teknikprogram ger dig en högskoleförberedande utbildning med 
informations- och medieteknisk inriktning. Du kan exempelvis läsa vi-
dare till civilingenjör, spelutvecklare, programmerare, industridesigner 
eller arkitekt, här hemma eller utomlands.

Vi är omgivna av teknik. När jag 
var 6 år gammal prövade jag en 
dator första gången. Sedan dess 
har jag älskat teknik!  

– Ali, Teknik



Programinriktat 
val
Programinriktat val riktar sig mot elever som behöver fler godkända 
betyg för att kunna börja på ett nationellt program. 
 
Om du av någon anledning inte fått godkänt i något av de ämnen du 
behöver för att få gymnasiebehörighet kan programinriktat val vara 
något för dig.
Den här utbildningen kan du gå om du saknar godkänt betyg i  
något ämne men är mycket studiemotiverad. Hos oss får du 
chansen att läsa gymnasiekurser för årskurs ett, parallellt med  
programinriktat val. Detta för att så snabbt som möjligt få behörighet 
till ett högskoleförberedande nationellt program. 

Utbildningen som utformas individuellt ska pågå som längst ett år och 
du följer samtidigt kurserna på det nationella program du sökt.
 Vår utbildningen är anpassad för elever som är studiemotiverade och 
snabbt vill bli behöriga.



Språkintroduktion 
fortsättning 
Språkintroduktion fortsättning på International IT College of Sweden 
riktar sig till dig som är relativt ny i Sverige men som vill läsa högskole-
förberedande program på gymnasiet. Vi kallar detta spår för
Gymnasieintroduktion, Gintro. På Gintro möter du ett sammansvetsat 
lärarlag som arbetar på ämnesintegrerat sätt med de ca. 50 elever 
som läser programmet.

Lärarna som undervisar på Gintro är behöriga och legitimerade i de 
ämnen de undervisar i och arbetar med ett språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt. I våra klassrum arbetar eleverna i par eller i 
grupp och elevens samtal står i centrum.

När du börjar på skolan upprättar vi en studieplan för dig. Din stu-
dieplan utgår från dina mål och beskriver vilka ämnen du skall läsa 
för att bli behörig till gymnasiet eller annan utbildning. Din studie-
plan kan också innehålla gymnasieämnen om du har godkända 
betyg i grundskoleämnen sedan tidigare, eller om du får det under 
din tid hos oss.



Tillsammans ut i 
världen 
Att börja gymnasiet innebär mycket frihet, men också 
ett jättestort ansvar. Det kräver hårt arbete, men är ock-
så fantastiskt roligt. 

Om du söker seriösa studier, välkomnar vi dig till INIT. 
Här lägger vi tillsammans grunden för dina fortsatta stu-
dier och karriär.

Här kan du förverkliga dina drömmar genom seriösa 
studier.  

Tillsammans kan vi klara det.

Kunskap förändrar livet.

Välkommen till dina gymnasiestudier!

Vi trivs tillsammans 
Vi är en liten skola, och det betyder att du som enskild 
elev syns bland kamraterna och blir sedd av lärarna. 
Alla känner alla och ofta umgås elever över årskurs- och 
programgränserna. Det skapar en speciell gemenskap. 

Ibland kan man undra om vi helt enkelt haft tur då vi 
fått så trevliga elever, eller om det är skolans speciella 
atmosfär som skapat sammanhållningen. Men, oavsett 
orsaken, så är vi stolta över detta. Vi ser elever som 
inte vill gå hem efter skolans slut utan stannar kvar och 
studerar tillsammans.

Varje termin ordnar vi ett antal aktiviteter för att stärka 
gemenskapen på skolan, såsom skidresa, fotbollstur-
nering, mentorsaktiviteter och studiebesök.





Tel: 031-15 76 50 
www.initcollege.com/goteborg

goteborg@initcollege.com

Välkommen 
 till Öppet hus på INIT!

Ekonomi • EstEt • natur •  samhäll • tEknik 
Programinriktat val • språkintroduktion fortsättning
HITTA HIT:  
ELOF LINDäLVS GATA 13 I MAJORNA
NäRMASTE HåLLPLATS äR CHAPMANS TORG.

International IT College of Sweden är en fristående gymnasieskola som drivs 
utan vinstintresse.  
Vi satsar på hög kvalitet i undervisningen och förbereder eleverna för studier 
på universitet i Sverige och utomlands. Du som elev och din framgång är 
viktig för oss på INIT.

Torsdag 26 nov 17.00-19.00
Tisdag 19 jan 17.00-19.00


