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Bli redo
för livet!

Mer än kunskap
På Kunskapsgymnasiet får du en utbildning som gör dig redo för livet – inte
bara för nästa examination. I en inkluderande miljö kommer du att utvecklas
och växa som person. Här får du vara dig själv och samtidigt ingå i en stark
gemenskap.
Hos oss är studierna alltid i fokus, men vi vill också att
skolan ska vara en plats för allt det andra som är viktigt
under gymnasietiden. Drömmar, visioner och personliga
vägval till exempel.

Så här jobbar vi
Våra lärare brinner för att undervisa och har höga
förväntningar på sina elever. De sporrar dig att
komma vidare och att få en bra kunskapsutveckling.
På Kunskapsgymnasiet får alla elever en regelbunden
studiecoachning. Den är en av skolans grundpelare
och syftar till att ge varje elev personliga verktyg
och utveckla strategier för att lyckas med studierna.
Coachningen lär dig att strukturera ditt arbete och på
så sätt få en hållbar studietid. Du kommer att lära känna
dig själv och kunna fatta beslut som påverkar ditt liv i
en positiv riktning. Din studiecoach kommer att bli en
viktig person för din utveckling och fungera som en länk
mellan dig och dina andra lärare och mellan skolan och
dina föräldrar.

Plugga smart
Hos oss kommer du att utveckla din självkännedom och
lära dig att reflektera över dina studier. Genom att regelbundet utvärdera dina förberedelser och reslutat lär du dig

att plugga smart och hitta drivkrafter för att framgångsrikt
lösa en uppgift. Du kommer att förbättra din studieteknik och dina inlärningsstrategier och ta kontroll över ditt
lärande. Vi hjälper dig att göra personliga val och att ta
eget ansvar för din studier. Något som kommer att bli en
tillgång i dina kommande högskolestudier och arbete efter
gymnasiet.

Stöd och uppföljning
På Kunskapsgymnasiet erbjuder vi också något vi kallar
studieforum. Det är lektionstillfällen som ligger utöver ditt
ordinarie schema där du kan fördjupa dig i konkreta studieuppgifter eller få extra stöd. Ett annat verktyg som du
kommer ha nytta av för dokumentation och uppföljning av
dina studier är den digitala loggboken.

Förverkliga dina drömmar
På Kunskapsgymnasiet finns en stark sammanhållning
bland eleverna och vårt sätt att arbeta i olika gruppkonstellationer bygger nära relationer mellan elever
och lärare. Vår skolkultur präglas av värme, respekt och
förståelse för varandras olikheter. Alla är lika viktiga och
alla röster får höras. Hos oss kommer du att bli förberedd
för högre studier och ditt kommande yrkesliv. Alltid redo
att förverkliga dina drömmar.

Våra program
Kunskapsgymnasiet erbjuder fyra teoretiska och ett yrkesförberedande
program. På vår hemsida, kunskapsgymnasiet.se, hittar du aktuell
information om vilka program och inriktningar som finns på respektive skola.
Ekonomiprogrammet
På ekonomiprogrammet får du analysera
samhällsekonomiska, företagsekonomiska och
juridiska frågeställningar och fördjupa dig i ämnen som
ekonomi, juridik, marknadsföring, redovisning och
organisation. Vi studerar det svenska rättssystemet,
lagar och andra författningar som påverkar företag,
organisationer och människors liv. Du kommer också
att studera samhällsekonomi, företagsekonomi och
entreprenörskap och starta ett eget företag i samarbete
med Ung Företagsamhet. I vårt utbyte med andra
Kunskapsgymnasier ”Business Buddies” samarbetar och
tävlar vi i företagande.
Programmet är högskoleförberedande och efter studierna
kommer du att vara redo för högre studier inom ekonomi,
juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett
högskoleförberedande program för studier inom
flera samhällsvetenskapliga områden. På utbildningen
studerar vi samhällsförhållanden, demokrati, genus,
internationalisering och miljö. I vårt utbytesprogram
”Global Buddies” får du dela erfarenheter med elever
i Indien och möjlighet att delta i ett utlandsutbyte i
årskurs tre.
På programmet utforskar vi den senaste informationstekniken och studerar hur värderingar sprids i digitala
medier. Ämnen som du fördjupar dig i är samhällskunskap,
religion, historia, moderna språk, engelska, svenska och
psykologi. Efter examen kan du bland annat läsa vidare
till yrken som lärare, psykolog, copywriter, journalist,
statsvetare och socionom.

Vård- och omsorgsprogrammet
Det här är programmet för dig som är intresserad
av människors hälsa, vård och omsorg. Programmet
är både högskoleförberedande och ger dig goda möjligheter till jobb inom vårdrelaterade yrken, som exempelvis
undersköterska eller personlig assistent, efter examen.
De ämnen du studerar handlar om hälsa, sjukvård samt
vård och omsorg för äldre och människor med funktions
variationer. Inom dessa ämnen gör du även praktik.

SKOLOR OCH PROGRAM
Globen/Stockholm

Göteborg

Naturvetenskapsprogrammet
Efter naturvetenskapsprogrammet kommer
du att vara förberedd för högskolestudier inom
naturvetenskap, matematik och teknik. En stor del av
utbildningen på programmet består av teoretiska studier
i matematik, kemi, fysik och biologi. Men dina studier
kommer också handla mycket om praktisk erfarenhet
vilket gör experiment, laborationer och fältstudier
centrala i utbildningen. Du kommer att utveckla ett
naturvetenskapligt förhållningssätt med förmåga till
kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning
och systematiska iakttagelser.
På programmet får du möjlighet att delta i samarbeten
med högskolor, företag och organisationer utanför skolan.
Exempel på yrken som du kan studera vidare till är läkare,
biolog, civilingenjör och veterinär.

Teknikprogrammet
På teknikprogrammet studerar du teknikens
roll i samspelet mellan människa och natur
med fokus på en hållbar utveckling. Inom teknikämnet
får du undersöka och systematisera egenskaper hos
tekniska objekt och processer. Du kommer att analysera
behov av teknik och tekniska lösningar och utveckla
idéer om design, konstruktion och produktion med
digital teknik som verktyg. Du kommer att lära dig att
använda matematik för att förstå, uttrycka och analysera
sammanhang. Eftersom entreprenörskap och företagande
ingår i processer där teknik utvecklas ingår även det i
utbildningen. Efter examen kommer du att ha kunskaper
för högskolestudier inom teknik och naturvetenskap.
Yrken som du kan inrikta dig mot efter utbildningen
är till exempel industridesigner, produktutvecklare,
programmerare och ingenjör.

På programmet läser du också engelska, svenska,
matematik och individuella val. Tänkbara yrken efter
utbildningen är sjuksköterska, ambulanssjukvårdare,
brandman, socionom, farmaceut eller behandlingspedagog. Programmet ger också grundläggande och särskild
behörighet för att söka in till högskola eller universitet
efter studenten.

Språkintroduktion
På språkintroduktion får du en grundläggande
utbildning i svenska samt undervisning i de
grundskoleämnen som du behöver för att kunna få
behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. På
Kunskapsgymnasiet upprättar vi en individuell studieplan
där du läser upp till tolv grundskoleämnen. Genom vår
studiecoachning får du också du en nära kontakt med
skolans lärare och övriga elever.

Liljeholmen/Stockholm

Malmö

Norrköping

Uppsala

Västerås

För mer information om våra program och inriktningar
besök kunskapsgymnasiet.se

Några röster om Kuns  kapsgymnasiet
Natureleven Rosario:

Samhällseleven Esmeralda:

”Personliga mål
underlättar att
höja betygen”
Esmeralda vill bli utredare eller
kriminaltekniker, ser gymnasiet
som en chans att lära känna
nya människor och uppskattar
studiecoachningen som finns på
schemat varannan vecka.
– Tillsammans med din
studiecoach sätter du personliga
mål i alla ämnen som du jobbar
mot. Det underlättar för att höja
dina betyg.

”Min studiecoach pushar
mig”

Det här får du på
Kunskapsgymnasiet

Hon drömmer om att bli
tandläkare och hade som
första mål att komma in på
Kunskapsgymnasiet.
– Jag kan inte vara mer
tacksam över min studiecoach som jag fått på skolan.
Han peppar mig, pushar mig
framåt och hjälper mig att
nå min fulla potential.

• Du förbereds för högskolan: Genom vårt arbets
sätt får du med dig användbara verktyg som
hjälper dig att lyckas med dina högskolestudier.

Läraren Stefan:

Läraren Angelica:

”Man lär
sig av
varandra”

”Läraryrket är
det bästa jobbet
i världen”

Han läser ekonomiprogrammet och tycker att han
har blivit mer självständig
under sin tid på Kunskapsgymnasiet både i studierna
som i vardagen.
– Vi diskuterar mycket
på lektionerna och det tror
jag är bra. Man lär sig av
varandra på det sättet.

Hon tycker att bra relationer
är grunden för att skapa
motivation och engagemang
i klassrummet och att hon
fått lära känna så många
smarta och roliga elever.
– Allt detta gör att jag
tycker att läraryrket är det
bästa jobbet i världen.

• Du coachas i ditt skolarbete: Genom vår studiecoachning får du lära dig att planera dina studier
och hur du ska plugga smart för att nå dina mål.
• Du ingår i en stark gemenskap: Vårt sätt att
arbeta med olika gruppkonstellationer skapar en
stark sammanhållning samtidigt som det finns
utrymme att vara sig själv.

”Här sätter vi
eleverna i fokus”
Han tycker om att arbeta
med människor, gillar rollen
som studiecoach och brinner för att undervisa sina
elever.
– Mina ämnen är tacksamma att diskutera och
att utmana eleven ifrån. Vi
sätter eleven i fokus och
visar att lärarna är här för
deras skull.

Ekonomieleven Johan:

• Du utvecklas inom dina ämnen: Kunskapsgymnasiets engagerade lärare ger dig både gedigna
ämneskunskaper och strategier för ditt dina
studier.

• Du skapar nära och viktiga relationer: Gemenskapen mellan våra elever och kontakten med
dina lärare bidrar till en bra stämning och många
nära relationer på skolan.
Läs mer om vad våra elever och medarbetare 
säger på kunskapsgymnasiet.se
Välkommen till oss!

Teknikeleven Aleyna

Natureleven Isac:

”Jag gillar
hur lärarna
coachar mig”

”Mitt gymnasieval känns som
en säker väg”

Aleyna gillar Kunskapsgymnasiets arbetssätt. Framför allt
hur lärarna coachar eleverna
att komma igång och slutföra
sina uppgifter. Teknikprogrammet passar hennes
personlighet och intressen.
– Mitt framtida mål är att
bli arkitekt och rita mitt
drömhus.

Han tycker det bästa med
skolan är gemenskapen han
fått med lärare och elever
och funderar på att bli
arkitekt eller kiropraktor.
– Jag kan plugga vidare
till både och. Natur är ett
brett program och känns
som en säker väg.
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Öppet hus och mer information
Aktuell information om Kunskapsgymnasiet på din
ort hittar du på vår hemsida kunskapsgymnasiet.se.
Där finns också mer information om skolornas program
och öppna hus samt kontaktuppgifter.

Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade
sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskoloroch sju gymnasier med
1 500 medarbetare och över 14 600 elever.

