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Livet utanför skolan. 
Det händer mycket spännande under ett 
år hos oss i Kenya. Kolla hemsidan, vår 
youtubekanal och vår facebooksida för en 
introduktion till hur det är att gå ett år på 
SSN. Följ även våra duktiga bloggare som 
beskriver ett års äventyr. 

Bli del av vår gemenskap och få vänner för 
livet. Njut av sommarvärmen året runt vid 
skolans pool. Spela golf, tennis, squash, 
träna på gym, leta lejon i nationalparken 
eller engagera dig på lokala skolor och 
gör skillnad i fattiga områden.

Karibuni Kenya! (välkomna till Kenya)

NYFIKEN ATT LÄSA PÅ 
SVENSK SKOLA 

I AFRIKA?   

SVENSKA SKOLAN 
I NAIROBI



East African Wildlife – Fördjupningskurs i 
biologi som fokuserar på savannens ekolo-
gi och de vilda djurens beteende. Kursen 
är till stor del förlagd ute i den kenyanska 
vildmarken och kan läsas av elever på NA.

East African Model UN – Kursen är en 
samhällsfördjupning som innehåller en 
veckas konferens med elever från stora 
delar av Östafrika. Den hålls på  FN:s högk-
varter i Nairobi. Du får en inblick i hur ar-
betet i FN fungerar och kursen kan läsas av 
elever på EK och SA. 

East African Development - I kursen 
studeras utvecklingsfrågor i östra Afrika 
och under en avslutande fältstudievecka 
ges eleverna möjlighet att på plats följa 
olika former av biståndsarbete. Kursen är 
en Samhällsfördjupning och kan läsas av 
elever på EK och SA.

I snart 50 år har Svenska skolan i Nairobi 
gett elever möjlighet att studera på en 
svensk skola i Kenya. Idag har vi ca 160 
elever som går på skolan. 

Vi erbjuder boende på internat, som 
ligger i anslutning till skolan, eller boende 
i värdfamilj. Mindre studiegrupper, en-
gagerad personal och gemensam läxtid 
ger alla förutsättningar att lyckas med 
studierna. Helgerna bjuder på utflykter 
och äventyr - från toppen på Mt. Kenya 
till dykarcertifikat i Indiska Oceanen eller 
cykla bland zebror och giraffer. 

Missa inte detta unika tillfälle att studera 
utomlands och få ett äventyr och vänner 
för livet!

Du är varmt välkommen att söka till Svens-
ka skolan i Nairobi som är en helt vanlig 
svensk skola i en annorlunda miljö. Du kan 
utan besvär fortsätta dina studier i Sverige 
när du kommer tillbaka utan att behöva 
läsa om något år. 

Här kan du som gymnasieelev läsa: 
samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- 
eller ekonomiprogrammet. 

Du har en unik möjlighet att fördjupa dig 
inom vilda djurs beteende eller du kan 
på nära håll få inblick i FN’s och många 
biståndsorganisationers sätt att arbeta 
med utvecklingsfrågor. Eller varför inte 
läsa Kiswahili som modert språk?

Skolans placering i en av Östafrikas störs-
ta städer gör att den får en internationell 
prägel. Studiebesök och fältstudier gör att 
eleverna kommer i kontakt med nya kul-
turer och samlar på sig unika erfarenheter.

Våra East African kurserByt ut ett år mot ett i Afrika


