
 

Vanliga frågor och svar om Kunskapsgymnasiet 
Uppsala 
 
Var ligger skolan och hur tar man sig hit? Skolan ligger på Dag Hammarskjölds väg 21 i 
höjd med Akademiska sjukhuset. Man kan åka buss till skolan och busshållplatsen 
Akademiska sjukhuset västra ligger precis utanför skolan. Det tar cirka 20 minuter att gå till 
skolan från resecentrum. Bussförbindelserna upplevs som bra. 
 
Är det mycket läxor och prov? Det är väldigt beroende på kurs och lärare. Vi försöker ha 
varierade uppgifter så att man kan få visa sina kunskaper både muntligt och skriftligt under 
kurserna istället för att bara ha skriftliga prov. Vi arbetar för att eleverna ska hinna arbeta 
med uppgifter på lektionerna för att inte få för mycket arbete hemma. Men självklart behöver 
elever även arbeta med skolarbete hemma ibland. 
 
Finns det något café? När det inte är lunch finns det ett café i matsalen där man kan köpa 
olika typer av dricka och olika saker att äta. Eleverna har själva möjlighet att påverka delar 
av utbudet som säljs. 
 
Hur ser schemat ut? Skolan har ingen gemensam star- eller sluttid för schemat, utan det 
kan variera beroende på vilken dag det är. Beroende på vilken årskurs man går i kan 
schemat också se olika ut beroende på vilka individuella val man gjort. Gemensamt för alla 
scheman är att skolan försöka undvika håltimmar så långt det går. 
 
Hur stora är klasserna? De flesta klasser ligger mellan 15-20 elever, men kan variera 
mellan vilket program man går på. Vissa kurser, som individuella val, kan vara i större 
grupper. 
 
Hur ser lektionerna ut? Det varierar också mycket beroende på lärare och kurs och vad 
klassen arbetar med just nu. Men gemensamt för alla lektioner är att de ska ha en tydlig 
struktur kring vad klassen ska arbete med och vilket syfte lektionen har. 
 
Var har man idrott? Utomhusidrotten har vi i skolans närområde då det till exempel både 
finns flera gräsplaner i närheten samt att Stadsskogen ligger nära skolan. Exakt var beror på 
vilken aktivitet som eleverna ska gör. Inomhusidrotten är på Campus 1477 som ligger ett par 
hundra meter från skolan. Skolans elever har dessutom möjlighet att köpa gymkort på 
Campus 1477 för ett rabatterat pris. 
 
Var äter man lunch och är maten god? Det finns en matsal i skolan där skolans alla elever 
äter. De flesta elever är nöjda med maten och det finns alltid en stor salladsbuffe man kan ta 
ifrån. Vi är måna om att eleverna ska få i sig bra mat och bli mätta för att orka skoldagen. 
Eleverna få tycka till om maten och är det något som många upplever ska förändras tas det 
upp med måltidspersonalen. 
 



 
Behöver man ta mycket eget ansvar för att gå på Kunskapsgymnasiet? Egentligen 
behöver man varken ta mer eller mindre ansvar för att gå hos oss jämfört med andra 
gymnasieskolor. Alla elever på skolan har en studiecoach som man träffar varje vecka och 
som man har individuella samtal med varannan vecka. Studiecoachen hjälper dig att lägga 
upp studierna på bästa sätt och så att du ska klara studierna och nå dina mål. All 
undervisningstid är lärarledd och det finns alltid lärare tillgängliga under lektionerna. Utöver 
de ordinarie lektionerna finns tre så kallade studieforum i veckan som är som extralektioner 
där eleverna kan gå och få extra hjälp och stöd i de olika kurserna vid behov. 
 
Har skolan ett skolbibliotek? 
Ja, skolan har ett mindre bibliotek. Vi ligger relativt nära stadsbiblioteket så det går även bra 
att gå dit och låna böcker. Skolan har även tillgång till det digitala biblioteket Welib där 
eleverna kan låna e-böcker och ljudböcker. 
 
Får alla elever en dator? 
Ja, alla elever får låna en dator när de börjar på Kunskapsgymnasiet. Alla läromedel är 
digitala och all information om lektionsupplägg, uppgifter med mera som eleven behöver 
finns i skolans webbportal.  
 
När väljer eleverna inriktning på programmet och de individuella valen? 
För de program där det finns olika inriktningar gör eleverna inriktningsvalet höstterminen i år 
1. De individuella valen inför år 3 görs under de första veckorna vårterminen år 2. Vilka 
kurser man kan välja beror på vilket program man går på, men några exempel på kurser är 
engelska 7, naturkunskap 2 och estetisk verksamhet. 
 


