
SKOLAN
Lyndon Institute är en privat prep school  med både elever i helinackordering i sk 
dorms och dagelever.  Skolan grundades 1867 och har vuxit till att nu omfatta to-
talt 34 byggnader på campus, många över 100 år gamla. Här är det distinkta må-
let att studenterna ska kunna utvecklas intellektuellt, kreativt och fysiskt till sin fulla 
potential. Skolan har ett klart internationellt fokus genom sitt Global Stewardship 
Program som innefattar partnerskolor och samverkan inklusive studentbesök i 
Kina, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland. 

Skolan ligger i staden Lyndon i staten Vermont, omgiven av otrolig natur. Vermont har sex år i rad utsetts till 
den  hälsosammaste staten i hela USA! 
Det är bara  15 minuter till internationella skidorten Burke Mountain och omgivningen kring skolan är oför-
gömligt vacker.  Storstäder som Boston, Hartford och Burlington ligger inom några timmars bilfärd och 
gränsen till Kanada är inte heller särskilt långt bort.

• Grundad år 1867
• Har ca 550 elever, både pojkar och fl ickor
• Internationella studenter från 16 länder 
• Antal kvalifi cerade lärare är 54
• Små klasser och 12 elever per lärare
• Hög accept till topp 100 colleges i USA
• 150 kurser i det akademiska utbudet
• Alla elever får Chromebook/iPad
 GoogleApps Education som grundverktyg

AKADEMISKT
De fyra akademiska avdelningarna på skolan är: 
- Humanities (English, Social Studies, Arts)
- STEM (Science, Technology, Engineering and Math)
- Languages (International Students and World Languages)
- Technical Education (Career Sciences and Vocational Pathways)

Det stora kursutbudet ger alla studenter stora möjligheter att anpassa till individuellt intresse.
Mer än 20 kurser fi nns att välja på i Visual and Performing Arts bl a Chorus, Band, Jazz, World Music, Music 
Theory, Acting, Theater, Dance, Dance (Techniques, Elements, Ballet, Jazz), Digital Photography, AP Studio 
Art (Drawing, 2D, 3D), Graphic Arts, Painting, Printmaking.

På språkområdet erbjuds fyra nivåer i spanska, franska, ryska, kinesiska och latin.
Förstaårselever undervisas i en speciell form av PBL, ProjectBasedLearning, för att utveckla viktiga personli-
ga karaktärsdrag och åstadkomma ökat självförtroendet.



BOENDE
Det fi nns sju dormitories på campus. Bilden visar 
Campbell Dorm.

Dorm-boendet är ett fantastiskt sätt att lära sig leva 
tillsammans i en bra och ordnad struktur, man lär sig 
hänsynstagande samtidigt som och det skapar erfaren-
heter och vänskapsband för all framtid.
Här fi nns sovrum med badrum för två eller fl era,  var-
dagsrum med TV, tvättrum etc, allt för ett tryggt och 
funktionellt studentboende.

REKREATION  och STUDENTLIV
Skolan har fl era program som involverar studenter och skolpersonal i kommunala aktiviteter och allmänhet-
en  använder en del av skolans faciliteter vilket skapar betydelsefull samvaro. 
Skolans spåranläggningar och idrottsplaner används fl itigt för både tävlingar, rekreation och utbildningspro-
gram. Under läsårets gång fi nns massor av fritidsaktiviteter och klubbar och dessutom träningsmöjligheter  
och tävlingar för mer avancerade idrottare.
I terminsuppehållet under januari månad kan studenter välja på komplettera studier eller att göra praktikar-
bete. 
Aktivitetsexempel:

ANSÖKNING
All ansöknigar handläggs av Bluechip och senaste ansökningsdatum är 31 januari.
Ansökningar skickas till:  Bluechip, Västra vägen 5, 447 42 Hönö-Göteborg

• Athletic Honor Society
• Cynosure (Yearbook)
• Dance and Tap Club 
• Drama
• Equestrian Team
• Forensics 
• French Club 
• Handyman Club
• Janus (Literary Magazine) 
• Junior Classical League - Latin Club
• Lyndon Institute Cultural Ambassadors
• Anime Club

• Mountain Biking
• National Art Honor Society
• NEK Clayshooters
• Outing Club
• SkillsUSA
• Spanish Club
• Stewardship Club
• Student Council
• Sustainability Club
• Tech Club
• Tennis Club
• Volunteer Club

SPORT
Lyndon Institute har mer än 40 olika aktiva sporter på programmet och skolan är mycket stolt över sina 
idrottsliga framgångar.  Sedan år 2000 har man vunnit över 20 State Championship i idrott!

FALL
Cross Country
Field Hockey
Soccer
Football
Volleyball
Cheerleading

WINTER
Alpine Skiing
Nordic Skiing
Hockey
Basketball
Bowling
Iindoor Track
Cheerleading

SPRING
Baseball
Softball
Track 
Golf
Ultimate Fresbee


