
 

SUMMER SCHOOL 2020 
Engelsk for skoleungdom 

 

Alder 10-12 (Junior)  &  13-17 (Senior) 
 

  
 

Sommerkursene ved Concord College tar sikte på å styrke deltakerne faglig for å lykkes med 
videre skolegang og studier. Her får man tilgang til førsteklasses læringsressurser i form av et 
hypermoderne laboratorium for naturvitenskapelig forskning i tillegg til spesialrom for 
engelskundervisning. Dessuten ypperlige sportsanlegg – innendørs og utendørs – samt fasiliteter 
for kunstaktiviteter.  
 

Concord tilbyr en ramme og et innhold som vil være svært inspirerende for språklig, faglig og 
personlig utvikling ved en engelsk sommerskole i hjertet av England.  
Våre sommerkurs har sterkt fokus på akademisk innhold og læringsutbytte med hensyn til 
ferdigheter, kunnskaper, og faglig forståelse.  
Det legges også stor vekt på å gi den enkelte tro på seg selv, og å legge til rette for at man kan 
finne venner fra hele verden. Dessuten får man med seg den unike opplevelsen av britisk kultur, 
samfunn og livsstil. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

£ 

 

 

Kursdatoer: 6.-27. juli  &    

 31. juli - 21. august 
 

Varighet: 3 uker / 22 dager  
 

 
 

Maks. antall deltakere per klasse: 

Junior 10  /  Senior 14 
 

Kursmateriell inkludert 
 
 

 

27 undervisningstimer per uke 
 

 

Transport t/r Flyplass – Concord College 

London (Heathrow) inkludert 

Manchester International Airport inkludert 
 

Tre uker kurs og opphold 

Kursavgift med losji og måltider inkludert: 

GBP 3 600 – 4 500 

 

Hva dekker kursavgiften? 
 

Avgiften dekker undervisning, losji, 
måltider, fritidsaktiviteter, 
ekskursjoner (3 heldagsturer og  
2 halvdagsturer), klesvask/tøyvask 
én gang per uke, gruppebilde og 
transport fra og til flyplass (i henhold 
til gjeldende vilkår og betingelser). 
 
 
Hva dekker kursavgiften ikke? 
 

Personlig forbruk, forsikring med 

dekning for sykdom og skade,  

tap og tyveri, samt ekstra valgfrie 

ekskursjoner.  

Reisen t/r hjemsted – England. 

 



 

 
PROGRAM FOR ALDER  10-12 
 

Kurs for Junior  
Våre program for Junior er spesielt utviklet for aldersgruppen 10 til 12.  
Hvert kurs består av en teoretisk og en praktisk komponent samt gruppearbeid med sikte på å gi 
økt kunnskap og faglig innsikt, å styrke troen på seg selv i tillegg til å utvikle evnen til å arbeide 
sammen med andre.  
 

Engelsk språkferdighet pluss aktiviteter   -   £3.900 
Det blir gitt 15 timer med engelskundervisning per uke med vekt på aktiv læring, som 
omfatter lesing, skriving, muntlig trening og lytteøving.  
I tillegg er det satt av 6 timer per uke til å lære engelsk gjennom andre typer aktiviteter 
som kunst, musikk, svømming, sport og utendørsaktiviteter. 

 

Engelsk språkferdighet pluss realfag   -   £4.200 
Det blir gitt 15 timer med engelskundervisning per uke med vekt på aktiv læring, som 
omfatter lesing, skriving, muntlig trening og lytteøving.  
I tillegg er det satt av 6 timer per uke til å lære engelsk gjennom aktiviteter knyttet til 
realfagene med naturvitenskapelige tema for prosjektarbeid (som programmering, logikk 
og problemløsning, ernæring, geologi og økologi bl.a.) 
 

 

Realfag med matematikk (nivå i engelsk: min. B1)   -   £4.500 
Det blir gitt 21 timer per uke med laboratorie-basert undervisning innen naturfag og 
matematikk - delvis som teori-leksjoner og delvis som praktiske øvelser og eksperimenter. 
Kurset tar sikte på å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter for videre arbeid med 
naturfagene og matematikk.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
PROGRAM FOR ALDER  13-17 
 
 

Kurs for Senior  
Våre program for aldersgruppen 13-17 (Senior) er lagt opp med en teoretisk komponent og en 
praktisk komponent i kombinasjon med gruppearbeid. Målet er å gi kunnskap og faglig forståelse, 
å bidra til å gi den enkelte styrket tro på seg selv, samt å utvikle evnen til å arbeide og samarbeide 
i et fellesskap.  
De som velger realfagsalternativet Science and Maths følger pensum for UK GCSE (General 
Certificate of Secondary Education / ungdomsskole) og A-Level (studieforberedende).  

 
 

Engelsk språkferdighet og aktiviteter   -   £3.600 
Det blir gitt 15 timer med engelskundervisning per uke med vekt på aktiv læring, som 
omfatter lesing, skriving, muntlig trening og lytteøving. I tillegg er det satt av 6 timer per 
uke til å lære engelsk gjennom mange andre typer aktiviteter som kunst, matlaging, dans, 
drama, filmproduksjon, praktisk musikk, musikk-teknologi, utendørsaktiviteter, 
problemløsning og sport. 

 

 



 
Engelsk språkferdighet pluss realfag    -   £3.900 
Det blir gitt 15 timer med engelskundervisning per uke med vekt på aktiv læring, som 
omfatter lesing, skriving, muntlig trening og lytteøving. I tillegg er det satt av 6 timer per 
uke til å lære engelsk gjennom aktiviteter knyttet til realfagene med naturvitenskapelige 
tema for prosjektarbeid. 
 
 
Realfag og aktiviteter     -   £3.900 
Det blir gitt 15 timer per uke med laboratorie-basert undervisning innen realfag, som 
består av teori-leksjoner og praktiske øvelser. I tillegg er det satt av 6 timer per uke til å 
lære engelsk gjennom mange andre typer aktiviteter som kunst, matlaging, dans, drama, 
filmproduksjon, utøvende musikk, musikk-teknologi. utendørsaktiviteter, problemløsning 
og sport. 

 
 

Realfag med ekstra naturfag    -   £4.200 
Det blir gitt 15 timer per uke med laboratorie-basert undervisning innen realfag, som 
består av teori-leksjoner og praktiske øvelser. I tillegg er det satt av 6 timer per uke til 
arbeid med naturvitenskapelige emner innen biologi, kjemi, fysikk, IT, tekniske fag, ekstra 
prosjekt, matte, problemløsning, forskningsmetoder og teknologi. 
 
 
Fordypning i to naturvitenskapelige fag  (nivå i engelsk: min. B1)   -   £4.200 
 

Det blir gitt 21 timer per uke med laboratorie-basert arbeid innen to naturvitenskapelige 
fag. Kurset består av teori-leksjoner i kombinasjon med praktiske øvelser og er ment som 
faglig forberedelse for videre arbeid med naturfagene på ungdomsskole eller 
videregående. 
 
 

Valgkombinasjoner: 
 

Biologi + kjemi    /  Kjemi + fysikk       
Fysikk + matte    /  Biologi + matte  /  Økonomi + matte  

 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 
Debatt- og taleferdigheter for fremtidige ledere (nivå i engelsk: min. B2)   -   £3.900 
 

Ukesprogrammet består av 15 timer med aktiviteter i klasserom, og omfatter 
problemløsning, presentasjonsferdigheter, kritisk tenkning og ledelsesteori. Det foregår 
på engelsk og passer for deltakere med minst B2-nivå i engelsk. 
 

Noe mer enn et ordinært språkkurs i engelsk: 
dette dreier seg om engelsk språkbruk og aktiv muntlig kommunikasjon der språket er 
både middel og mål. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 

              
 
CONCORD PLUS        
 

Mandag – fredag 15.30 -17.00 (unntatt onsdager) er det Concord Plus, et ettermiddagstilbud 
med mange typer aktiviteter, øvelser og faglige spesialforelesninger.  
I disse samlingene får deltakerne mulighet til å utforske emner av spesiell interesse også utenfor 
selve klasseromssituasjonen.  
Veiledning blir gitt av lærere med spesialkompetanse innen faget, i tillegg til praktisk øving og 
læring gjennom kommunikasjon og samhandling. 

 
Aktiviteter inkludert i kursavgiften, bl.a.: 

 

Badminton 

Fotball  

Dans og drama 

Sjakk 

Film og foto 

 
Volleyball 

Sosiale foretak 
 
Kunst og håndverk 

Ekstra aktiviteter, bl.a.: 

Matlaging  £100 

Golftimer £250 

Tennistimer £250 

Førstehjelp-diplom £150 

Hest og ridning 
 

£300 

  

  
  

 
 

 

Se Concord Summer School Brochure 2020 
 

 

 

Se Summer School Photo Gallery  
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