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Nordic International School startades för att erbjuda elever en skola där de  
får förutsättningar att prestera utifrån sin fulla potential. En skola där ordning 
och reda samt höga förväntningar skapar en trygg studiemiljö som gynnar 
studier och där det är fokus på kunskapsutveckling och resultat. En skola där 
läraren är den självklara ledaren i klassrummet, med utrymme att undervisa 
och att utmana och interagera med eleverna. En skola där det engelska 
språket används i vardagen och där eleverna förbereds för ett liv i en allt mer 
internationell värld. 

Med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling  
och sociala förmågor, har vi utvecklat ett koncept med tre beståndsdelar: 

Välkommen till Nordic  
International School

Kunskapsutveckling med 
ordning och reda

En internationell profil Undervisningsmetoder 
med stöd i forskning
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På Nordic International School har vi ett
starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling
och sociala förmågor. I detta avseende är
vår utbildning mer ”traditionell” än den
”progressiva”, elevledda utbildningsfilosofi som
dominerat i Sverige sedan 1990-talet.

Kunskaper och sociala förmågor är avgörande  
för att eleverna ska lyckas väl senare i livet. 
Därför har vi anammat traditionella skolmiljöer 
och undervisningsmetoder. Forskningen visar
nämligen att lärarledd undervisning och 
inlärningsmiljöer med ett starkt fokus på
kunskaper, ordning och reda samt läraren som 
ledare i klassrummet, ofta har mycket positiva 
effekter på elevernas kunskapsutveckling och 
uppförande1. 

I kombination med disciplin och tydliga 
förhållningsregler får våra undervisnings- 
metoder eleverna att nå bästa möjliga resultat.

Med ordning och reda i skolan får våra 
lärare maximalt med utrymme att ägna sig 
åt undervisning och att utmana eleverna 
att fördjupa sina tankar och resonemang. 
Tydliga förhållningsregler skapar också 
arbetsro och trygghet för eleverna vilket 
är viktiga förutsättningar för inlärning och 
kunskapsutveckling. Våra elever vet vad som
förväntas av dem och de vet också vad som
händer om de bryter mot reglerna som finns.

Vi har höga förväntningar på lärarnas, elevernas
och vårdnadshavarnas inställning till skolan och 
studierna. Både lärare och elever förväntas vara 
väl förberedda, disciplinerade och bidra till
arbetsglädje och arbetsro i klassrummet.

Vi utgår från att våra elevers vårdnadshavare
uppskattar en nära kontakt med skolan och
att vi gemensamt arbetar för att eleven ska  
ha förutsättningar att nå sin fulla potential. 

Kunskapsutveckling med 
ordning och reda 

Vårt fokus på kunskapsutveckling med ordning och reda handlar om följande: 

• Höga förväntningar
• Högt studietempo
• Fokus på att maximera elevernas kunskapsutveckling 

och akademiska prestationer
• Lärarledd undervisning med klara instruktioner, 

interaktion och ständig feedback 
 

• Gemensamma rutiner före, under och efter lektioner
• Regler och bestämda konsekvenser 
• Välfungerande kommunikation med vårdnadshavare
• Gemensam klädkod. Läs mer på sidan 16
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I en allt mer internationell och digitaliserad
värld blir förståelsen för sin egen och andra
nationaliteter och kulturer allt viktigare.  
Vår internationella profil bidrar till att göra
eleverna intresserade av sin omvärld och  
bättre förberedda för en framtid där lands-
gränser får allt mindre betydelse.

Nordic International School följer den svenska 
läroplanen, men till skillnad från många andra 
grundskolor är upp till 50 % av undervisningen 
på engelska. Vi uppmuntrar och stöder våra 
elever att våga uttrycka sig på engelska vid  
såväl undervisning som raster.  

Våra lärare talar engelska samt svenska och 
vi har en uttalad policy om att vi ska ha lärare 
från både Sverige och andra delar av världen. 
Läromedel och skriftligt  material kan vara på 
båda språken, utifrån behov.

Andra beståndsdelar i den internationella
profilen är olika inslag som återfinns i den
brittiska skolvärlden, som ”House-system”,
gemensam klädkod för lärare och elever,
retorikträning  samt återkommande årliga
traditioner där vi ökar förståelsen och respekten
för andra nationaliteter och kulturer. 

» Vissa tror att man behöver vara
expert på engelska för att passa in på
vår skola men nivån på engelskan skiljer 
sig bland eleverna när de börjar hos
oss. Vissa har bott utomlands och lärt
sig språket bra, andra har inte kommit
lika långt i sin språkutveckling ännu.
Det absolut viktigaste är att man är 
motiverad och inställd på att jobba hårt.

En internationell profil

Ms Madeleine Muller 
Lärare i Engelska och Musik 

Vår internationella profil handlar om följande:

• Eleverna uppmuntras att uttrycka sig på engelska, 
såväl i klassrummet som på rasten.

• Upp till hälften av undervisningen på engelska i  
de högre årskurserna 
 
 
 

• Internationellt team av medarbetare
• Internationella inslag och traditioner inklusive 

ett ”House-system” och uppmärksammande av  
högtider i olika länder
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Vårt fokus på undervisningsmetoder med stöd i forskning handlar om följande:

• Internationell forskare som senior rådgivare 
till skolledningen och som utvärderar  
eventuella förändringar i konceptet

• Ett professionellt kompetensutvecklings- 
program för att utveckla kvalitativa  
undervisningsmetoder

• System för verksamhetsstyrning och  
uppföljning 

• Kontinuerlig uppföljning av varje elevs  
prestation och utveckling

• Kontinuerlig utvärdering av lärarnas  
prestationer samt kontinuerlig feedback  
och kompetensutveckling

Våra elever och vårdnadshavare har höga
förväntningar på hur vi arbetar för att maximera
varje elevs kunskapsutveckling och sociala 
förmågor. Hos oss ska all undervisning utgå från 
metoder som forskningen visar ger positiva 
effekter på elevernas kunskaper och färdigheter.

Det är inte av några ideologiska skäl som vi har 
valt att främja lärarledd undervisning, ordning 
och reda samt traditionella inlärningsmetoder, 
utan just för att forskningen tyder på att detta 
har positiva effekter på elevernas kunskaps- 
resultat och betyg.

Forskningen står dock aldrig still. Nya metoder
och hjälpmedel uppkommer och testas hela
tiden. Exempelvis tyder viss forskning på att
vissa tekniska hjälpmedel – ett modernt snarare
än traditionellt inslag i skolan – kan ha positiva
effekter på elevers kunskaper2. 

Vi vill ständigt förbättra oss, vilket kräver att vi
håller oss uppdaterade om nya utvärderingar
och analyser som kan hjälpa oss att utvecklas
ytterligare i en vetenskaplig riktning. 

Det viktigaste för oss är det vi gör maximerar 
elevernas kunskapsutveckling och resultat. 
Vi utvärderar alltid eventuella nya metoder 
och hjälpmedel, med ett vetenskapligt 
tillvägagångssätt, innan vi inför dem i  
större skala.

Vårt kompetensutvecklingsprogram för lärare
är obligatoriskt och syftar till att ge stöd i att
tillämpa rätt metoder i klassrummen och
säkerställa att det som sker i klassrummen
leder till bästa möjliga kunskapsutveckling  
för eleverna – idag såväl som i framtiden. 

Undervisningsmetoder 
med stöd i forskning  
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Vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar faktiska kunskapsresultat  
samt nöjdhet hos elever och vårdnadshavare.
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Nordic Norrköping 2021              Norrköpings kommun 2021              Sverige 2021

Enkätresultat 
I våra årliga interna enkätundersökningar bland 
elever och vårdnadshavare ställs frågor som 
avser att följa upp upplevelsen av undervisningen
och skolans värdegrundsarbete, med bland
annat frågor kring trygghet, arbetsro och
respektfullt bemötande, samt elevernas och
vårdnadshavarnas övergripande nöjdhet.

I elevenkäten som genomfördes bland elever i 
årskurs 6-9, våren 2021, svarade 77% att de trivs, 
att de har en bra kontakt med sin mentor och 
85 %  menar att de vet vilka regler som gäller i 
skolan. 

I enkäten till vårdnadshavare svarade 84 % 
att det är ordning och reda i skolan och 96 % 
upplever att deras barn trivs i skolan. Bland
vårdnadshavare skulle 87 % rekommendera 

skolan till andra föräldrar.

Nordic International School deltar även i
”Skolenkäten” som Skolinspektionen genomför
bland vårdnadshavare och elever i utvalda 
årskurser. 

I den senaste Skolenkäten som riktades till elever 
inom Nordic International School (årskurs 9) 
var andelen elever som rekommenderar skolan 
en bra bit över genomsnittet för motsvarande 
årskurser i alla skolor i riket, med ett utfall på 
6,6 för Nordic International School jämfört med 
riksgenomsnittet 5,7. Detsamma gällde utfallet 
på frågan om elevernas nöjdhet med skolan som 
helhet som för Nordic International School var 
7,5, jämfört med riksgenomsnittet 6,4.
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Kunskapsresultat
Betygsresultaten våren 2021 för eleverna i 
årskurs 9 på Nordic International School visar 
att skolorna presterar i topp bland skolorna i 
sina respektive kommuner.  

I Karlstad är Nordic International School bäst 
i kommunen i samtliga betygsaspekter, med 
277,9 poäng i genomsnittligt meritvärde, 
100 procent elever med behörighet till 
gymnasiet samt med 94 procent som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen.  

I Norrköping hade våra avgångselever ett 
genomsnittligt meritvärde på 279,8 poäng 
vilket placerar Nordic International School på 
topp-3 av totalt 23 grundskolor i kommunen. 
Andelen med gymnasiebehörighet var 98 
procent.

Våren 2021 var första gången Nordic 
Trollhättan hade avgångselever och de gick 
ut med tredje högst meritvärde i kommunen 
med 250,6 poäng och 9 av 10 elever uppnådde 
gymnasiebehörighet. 

Vid nystartade Nordic International School 
Kalmar går den första avgångsklassen ut 
våren 2023 men en titt på eleverna i årskurs 
7 (skolans äldsta elever det första skolåret) 
visar att de redan våren 2021 uppnådde ett 
meritvärde på 241,7, vilket kan jämföras med 
235,2 som var genomsnittligt meritvärde i 
Kalmar kommun för åk 9-elever våren 2021. 

I Sverige som helhet var det genomsnittliga 
meritvärdet för grundskolans avgångselever 
232,1 poäng och andelen med 
gymnasiebehörighet var 86,2 procent, våren 
2021. 

250,6

89

85,2

224,9

83,9

71,3

232,1

86,2

76,1

Genomsni�
meritvärde åk 9

Behöriga �ll
gymnasiet, %

Uppnår kunskapskraven
i alla ämnen, %

Trollhättan

Nordic Trollhättan 2021               Trollhättans kommun 2021                 Sverige 2021



12

Läraren har en central roll på Nordic
International School och vi är noga med vilka
som får bli lärare hos oss. Här arbetar lärare som
brinner för läraryrket och för att undervisa och
hjälpa eleverna att utvecklas, kunskapsmässigt
och socialt.

Alla lärare ska behärska det engelska språket.
Lärargruppen ska bestå av en kombination av
lärare med svensk lärarlegitimation och lärare
med utländsk behörighet.

Våra skolor har ett gemensamt förhållningssätt
och arbetar med undervisningsmetoder
och arbetssätt som har stöd i forskning och 
beprövad erfarenhet. Vi har en öppen dialog 
kring framgångsrika arbetssätt och lägger stor 
vikt vid kompetensutveckling.

Den viktigaste rollen för en lärare hos oss är att
vara en undervisande lärare och en ledare i och
utanför klassrummet. Det handlar om att med 
kreativitet, dialog och feedback skapa intresse  
för sitt ämne, utmana eleverna och att få dem  
att vilja lära sig och prestera goda resultat. 

Läraren har också en viktig social roll när  
det kommer till att vara en god förebild  
som får elevernas respekt och förtroende.  
Här ingår ett propert yttre med formella kläder 
och en inställning att alla ska leva upp till de 
förhållningssätt och regler som vi har kommit
överens om. Den elev som gör något bra ska bli 
uppmärksammad och uppmuntras medan det
ska vara konsekvenser för den elev som bryter
mot de gemensamma reglerna eller inte uppför
sig på ett acceptabelt sätt. En viktig del i att vara
en god förebild är även att visa att man bryr
sig om eleverna, att våga ta tag i små och stora
problem och att inte ”lämna eleverna i fred”.

Lärare på Nordic International School förväntas
ha en kontinuerlig kontakt med elevernas
vårdnadshavare som förväntar sig tät och
regelbunden återkoppling samt information
om elevens utveckling, prestationer och
eventuella problem eller utmaningar. 

Lärarens roll

» För mig är det otroligt viktigt att eleven är i fokus 
och att vi som lärare tillämpar vår undervisning till 
varje individ. På Nordic International School får varje 
elev möjligheten att lära och utvecklas.

Mr Gabriel Gonzalez 
Socialpedagog 
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Ett forum för eleverna
Varje house har regelbundna möten där alla House 
Captains får möjlighet att förmedla information 
från rektorn och övrig personal till de andra 
eleverna. Det finns även tillfällen där house-
medlemmarna har möjlighet att umgås.

House Captains ansvarar för att organisera house-
träffar samt för att uppmuntra och motivera de
andra eleverna. De ansvarar även för att hjälpa de 
yngre eleverna att komma in i skolan på ett bra sätt.

En house-tävling anordnas normalt sett en gång 
i månaden. Eleverna kan tävla i mer teoretiska 
grenar som exempelvis debatt, science fair och 
diktskrivande. Flera idrottsinriktade tävlingar hålls 
också, till exempel i simning och friidrott. 

När elevernas house vinner en tävling erhålls 
poäng till en turnering som sträcker sig över 
hela läsåret. Poäng ges inte ut för hur eleverna 
presterar akademiskt eller för att de uppför sig 
i klassrummet. I slutet av varje läsår räknas alla 
poäng från de olika tävlingarna ihop och de som 
fått flest poäng får en pokal.

Akademisk framgång är en stor del av Nordic
International School, men bra sammanhållning, 
vänskapsband och personlig utveckling är minst
lika viktigt.

När en elev börjar på Nordic International School 
placeras eleven i ett av skolans “houses” som den 
blir medlem av under resten av sin skolgång.
Ett house utgörs av en blandad grupp elever 
från alla årskurser och skapar en gemenskap 
som främjar trygghet och goda relationer 
mellan eleverna under hela deras tid på skolan. 
Housesystemet ger eleverna ett sammanhang och 
en möjlighet att utmärka sig inom sina 
olika intresseområden.

House Leaders och House Captains
Alla houses är tilldelade en House Leader,  
en lärare som har det övergripande ansvaret.  
Deras uppgift är att uppmuntra och utveckla 
elevernas ledarskapsförmåga och säkerställa att 
stämningen är god mellan eleverna. 

I början av varje läsår väljer eleverna en House 
Captain från årskurs 9 samt en Vice-Captain från 
årskurs 8 till sina houses.

Alla houses har sina egna symboler och slogans 
och eleverna har stor frihet att själva bestämma 
vad deras house ska stå för.

Houses för  
trygghet,  
sammanhållning  
och ledarskap
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VÅRA HOUSES

Badger

Bear

Buffalo

Buzzard

Deer

Lynx

Moose

Otter

Owl

Raven

Fox Viper

Hare Wild Boar

Hedgehog Wolf

Lizard Wolverine

Eagle Squirrel
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SKOLUNIFORMEN

• Årskurs 4-6 
- 3st ljusblå pikéer 
- 2st mörkblå zip cardigans 

• Årskurs 7-9 
- 3st ljusblå pikéer 
- 2st mörkblå v-neck cardigans

• Inför varje skolstart i augusti får eleverna en 
ny uppsättning av skoluniformen (5st plagg) 
som tillhandahålls av skolan utan kostnad.

• Vid önskemål om att köpa till fler kläder  
tillhandahåller Nordic International School 
en webbshop där vårdnadshavare kan  
komplettera skoluniformen till  
självkostnadspris.

Lokalkoncept  
och skoluniform
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skolan är de där för att studera. Det handlar om 
att visa respekt för andra i skolan samt uppgiften 
som varje elev är i skolan för att utföra. Den tar 
bort distraktionsmoment och ger såväl elever 
som lärare möjlighet att fokusera på lärande. 

Precis som att eleverna bär skoluniform har 
personalen en klädkod. Lärarna ska föregå med 
gott exempel och visar med sin klädkod att de tar 
elevernas utbildning på allvar och att de har som 
största mål att lyckas med sitt uppdrag.

Inga mobiltelefoner
Ett annat distraktionsmoment som inte finns på 
Nordic International School är mobiltelefoner. 
I början av varje skoldag lämnar samtliga elever 
in sina telefoner till personalen och får tillbaka 
dem innan de går hem för dagen. Resultatet 
är bland annat elever som kommunicerar och 
umgås på rasterna istället för att fokusera på 
mobiltelefonerna.

En viktig del av Nordic International Schools 
arbetssätt är att ta bort distraktionsmoment för 
att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas 
i klassrummet. Detta handlar både om kläderna 
som elever och personal bär under skoldagen 
och om skollokalernas utformning.

För att skapa lugna och trygga ytor i skolan byggs 
och inreds alla Nordic International Schools skolor 
efter det forskning och beprövad erfarenhet visar 
främjar studiero3. Skolorna pryds av textilmattor 
på golven och klassrummen är avskalade vilket 
skapar en lugn arbetsmiljö. I de allmänna 
utrymmena fokuserar vi på att skapa varierande 
miljöer. Eleverna ska kunna aktivera sig på rasten 
såväl inomhus som utomhus och kunna umgås 
med sina kompisar. Det ska dessutom finnas 
utrymmen där eleverna kan gå undan och studera 
tillsammans med andra eller läsa en bok.

Kläder som tar bort distraktionsmoment
Vid varje läsårsstart får elever på Nordic 
International School en uppsättning kläder. 
Skolan tillhandahåller tre ljusblåa pikétröjor, två 
mörkblå zip cardigans eller två v-ringade cardigans 
beroende på vilken årskurs eleven går i. Eleverna 
bär egna byxor samt inneskor eller strumpor. 
Ytterkläder och ytterskor förvaras i elevskåpen.

Skoluniformen skapar en ”vi”-känsla där eleverna 
får likvärdiga förutsättningar för en lyckad skol-
gång, oavsett bakgrund. Den visar eleverna att
de hör ihop och skapar en stark samhörighet. 
Skoluniformen signalerar att när eleverna är i 
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» Jag tycker att det är bra med engelska, 
det är ett bra språk att kunna. Det var 
annorlunda i början att ha många av 
lektionerna på engelska och prata så 
mycket engelska men jag lärde mig fort. 
Man ska gå på Nordic om man siktar 
högt och vill lyckas i livet.
Elev

» Våra barn är jättenöjda med alla 
lärare och vi känner oss väldigt trygga 
med deras kompetens och deras
ambitioner med eleverna.
Vårdnadshavare

Referenser

» Jag trivs på Nordic International School. 
Lärarna lär ut väldigt bra och jag får en  
bra utbildning här.
Elev

» Den här skolan har väldigt 
ambitiösa lärare. De har bra 
struktur på lektionerna och 
innehållet är intressant. 
De lär ut så jag har kvar 
kunskapen även efter en  
lång tid.
Elev

» Jag gillar att vi har skoluniform på skolan 
eftersom man aldrig behöver fundera på  
vad man ska ha på sig på morgonen.
Elev

» En skola som sätter barnens behov och förutsättningar i första rummet.
Vårdnadshavare
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Förväntningar och förhållningsregler 

1. Skolan är en arbetsplats 
Vi ska alla bidra till att göra skolan till  en lugn, 
tyst och effektiv miljö för studier och inlärning. 
Alla elever har samma rätt att kunna nå sin fulla 
potential i en stimulerande studiemiljö. 

2. Visa omtanke
Både elever och vuxna i skolan ska behandla 
varandra med respekt och förståelse. Vi stöttar 
varandra och visar respekt för våra olikheter.  
Vi erbjuder alltid varandra hjälp, både i skol- 
arbetet och i sociala situationer. 

3. Nolltolerans mot mobbning 
På Nordic International School accepteras  
aldrig mobbning eller otrevligt uppförande. Vi har 
riktlinjer för hur vi ser på mobbning och hur vi 
hanterar det. Att inte ingripa när man ser att  
någon blir mobbad klassar vi också som mobbning. 

4. Fysisk skolmiljö
I våra förhållningsregler ingår också att respektera 
skolans fysiska miljö. Vi tar väl hand om våra lokaler, 
våra möbler och allt material. Vi plockar undan 
efter oss när vi arbetat klart och vi förvarar böcker 
och annat material på särskilda platser. 

5. Gemensam klädkod 
Formella kläder för vuxna och enhetlig klädsel 
för alla elever, bidrar till att skapa en gemensam 
identitet på skolan och det minskar kraven på 
eleverna att ha ”rätt” eller dyra kläder. Skolan 
tillhandahåller, utan kostnad, de enhetliga inslagen  
i elevernas klädsel. 

6. Belöning och uppmuntran
Belöning och uppmuntran är viktiga beståndsdelar 
i skolans arbete med att motivera elever samt 
bygga en kultur av att hårt arbete ger resultat. 
Det handlar om att belöna och uppmuntra 
kunskapsutveckling och faktiska resultat men även 
andra önskvärda beteenden som ansträngning, 
uthållighet, gott kamratskap och andra sociala 
förmågor. Ett gemensamt system för belöning 
och uppmuntran omfattar bland annat ”formella” 
utmärkelser som regelbundet delas ut till enskilda 
elever av skolans rektor, stipendier och utmärkelser 
som delas ut vid terminsslut samt så kallade 
”housepoäng” som samlas ihop till övergripande 
houseresultat.

7. Konsekvenstrappan 
För att uppnå ordning och reda samt en
trygg skolmiljö, har skolan ett system för vilka 
konsekvenserna blir när någon bryter mot de 
gemensamma förhållningsreglerna. Inför att 
en elev ska börja hos oss går vi igenom den så 
kallade konsekvenstrappan med både elev och 
vårdnadshavare. Med tydliga regler och ett 
gemensamt konsekvenssystem är alla på skolan 
väl införstådda med vad som gäller och de vuxna 
på skolan har ett gemensamt förhållningssätt när 
någon bryter mot skolans regler. Konsekvenser 
ges till elever när deras beteende hindrar det egna 
eller någon annans lärande, eller om någon visar 
bristande respekt för andra individer eller skolan.

Nordic International School kännetecknas av höga 
förväntningar och en trygg studiemiljö med fokus på 
kunskapsutveckling, där alla ges förutsättningar att 
prestera sitt bästa. Vi har tydliga förhållningsregler 
som alla på skolan förväntas respektera och bidra 
till att upprätthålla. Inför att en elev ska börja hos 
oss går skolan tillsammans med vårdnadshavare och 
elev, noga igenom förhållningsreglerna så att alla är 
överens om vad som gäller. Detsamma gäller när en 
ny lärare ska börja hos oss.

Vill du att ditt barn ska börja på Nordic International School?
Mer information om vår ansökningsprocess finns på nästa sida.
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Ansökan
För att ansöka om plats till någon av 
våra skolor görs en köanmälan via vår 
hemsida www.nordicinternational.se.

Antagning
Antagningen till våra skolor baseras på 
kötid och syskonförtur. Syskonförtur 
tillämpas från och med en skolas andra 
verksamhetsår. Den årliga antagningen 
inleds i början av vårterminen och 
antagningsbesked skickas ut via e-mail.

Avgifter
Alla våra skolor är avgiftsfria och 
finansieras genom det svenska 
skolpengssystemet. Skoluniformen 
tillhandahålls av skolan utan kostnad.  

Kalmar
0480-196 00

Linnégatan 5, 392 34 Kalmar
kalmar@nordicinternational.se
kalmar.nordicinternational.se

Karlstad
073 - 434  52  59

Orrholmsgatan 4, 652 15 Karlstad
karlstad@nordicinternational.se
karlstad.nordicinternational.se

Trollhättan
073-434 84 46

Lasarettsvägen 11, 461 52 Trollhättan
trollhattan@nordicinternational.se
trollhattan.nordicinternational.se 

Huvudkontor
010-205 17 10

info@nordicinternational.se
nordicinternational.se

Kronoberg (Växjö)
010-204 02 05

Vallgatan 12, 352 35 Växjö
kronoberg@nordicinternational.se
kronoberg.nordicinternational.se

Norrköping
073 - 636  09  96

Dragsgatan 7, 602 19 Norrköping
norrkoping@nordicinternational.se
norrkoping.nordicinternational.se 
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