
Sedan	  starten	  av	  Poesi	  utan	  gränser	  2009	  har	  en	  av	  våra	  sponsorer,	  
språkreseföretaget	  Språkpunkten,	  varje	  år	  lottat	  ut	  en	  studieresa	  till	  England	  
bland	  deltagarna	  i	  finalen.	  	  	  	  
Vid	  finalen	  i	  Poesi	  utan	  gränser	  den	  16	  mars	  2014	  var	  det	  Matilda	  Höög,	  
Rosendals	  gymnasium,	  som	  drog	  den	  vinnande	  lotten.	  Här	  kan	  du	  läsa	  hennes	  
redogörelse	  som	  svar	  på	  Språkpunktens	  enkät.	  	  
	  
Betygsskala:	  
1	  Underkänt	  
2	  Godkänd	  
3	  Bra	  
4	  Mycket	  bra	  
5	  Världsklass	  
	  
Den service du fick av Språkpunkten?   Betyg:= 5    
Språkkursen?  Betyg:= 5     
Lärarna?    Betyg:= 5      
Undervisningsmaterialet?  Betyg:= 4      
Skolpersonalens bemötande?  Betyg:= 5    
Ditt boende?  Betyg:= 5    
Skolan i helhet?  Betyg:= 5    
Kursorten?    Betyg:= 4      
 
Min	  berättelse:	  
Under sommaren 2014 var jag på språkresa i Bournemouth under två veckor. 
Jag gick på en vuxenkurs med andra studenter i åldern 16-23. Dessa två 
veckor var de bästa i mitt liv. Lektionerna var roliga och bra upplagda, lärarna 
hade alltid välplanerade uppgifter, som de anpassade efter oss elever och 
våra svåra områden. Jag hade turen att få bo hos en värdfamilj som tog mig 
som en del av sin familj redan från första dagen. De hade fyra fantastiska små 
barn och i huset så bodde även en till student. Maten var helt okej, kanske lite 
snåla frukostar, men middagarna var alltid goda. Skolan låg precis vid 
stadens centrum som omgavs av vackra parker där vi åt vår lunch och hade 
fina stunder tillsammans. Stranden var också jättefin, med vit len sand. 
Bournemouth är en väldigt lugn stad, trots att jag vissa kvällar var ute längre 
så var jag inte rädd eller så. Jag skulle verkligen rekommendera andra 
studenter att åka på språkresa till Bournemouth. 
 
Vilka	  tips	  skulle	  du	  vilja	  ge	  till	  framtida	  studenter	  på	  skolan	  där	  du	  läste?	  
Att vara öppen från början, göra läxorna ordentligt för att få ut så mycket som 
möjligt och ha kul. Ta initiativ och hitta på något tillsammans med de andra 
studenterna efter skolan. 
 
http://www.sprakpunkten.se/allmanna-‐
kurser/engelska/england/bournemouth/british-‐study-‐centre-‐bournemouth 
	  


