Inbjudan till alla elever i år 9

”Prova-på-dagar” på Kunskapsgymnasiet - vecka 3 och 4
Kunskapsgymnasiet Norrköping är nu inne på sitt 15:e år och är idag en välkänd gymnasieskola där
eleverna trivs och lyckas mycket bra med sina studier. Vi har under flera år haft högst avgångsbetyg i
Norrköping på våra tre program, hamnade i topp i kommunens stora skolkvalitetsmätning och förra
hösten genomfördes även Skolinspektionens tillsyn helt utan anmärkningar.
Vi erbjuder Naturvetenskapsprogrammet (inriktning Naturvetenskap och Natur/Samhälle),
Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap) samt
Ekonomiprogrammet (inriktning Ekonomi och Juridik). Inom alla tre programmen och alla inriktningar
finns dessutom möjligheten till att välja en Idrottsprofil (100-200p) med inriktning mot fotboll, eller egen
idrott. Vi erbjuder även möjlighet till gemensamt första år, kombination av olika program i åk3 eller olika
fördjupningspaket inom exempelvis engelska, moderna språk, naturvetenskap, samhällsvetenskap,
matematik samt entreprenörskap och UF-företagande.
Du har kanske redan har träffat oss på Gymnasiemässan och/eller Öppet hus och nu vill vi även ge dig
möjligheten att uppleva en ”riktig” skoldag hos oss på Kunskapsgymnasiet. Under en för- eller eftermiddag
får du chansen att följa med en elev i deras ordinarie schema och därmed uppleva hur vårt arbetssätt fungerar
i praktiken. Om du är intresserad av fotbollsprofilen, så kan du även vara med på en fotbollsträning (OBS!
för att kunna vara med på en träning måste du anmäla dig till en måndag förmiddag).
Prova-på-dagarna erbjuds flera dagar under vecka 3 och 4. Förmiddagspassen äger rum mellan ca kl.
08.30-12.30 (avslutas med lunch om du vill) och eftermiddagspassen ca kl. 12.30-16.00 (börjar med lunch
kl. 12 om du vill). Under hela passet kommer du att tas om hand av våra elever här på skolan och därmed
finns det möjlighet att ställa frågor direkt till eleverna.

Ta alltså nu en koll i ditt schema och fundera på om det redan nu finns någon dag som passar att besöka oss
och anmäl dig sedan via länken http://goo.gl/forms/hMGTT31Rmr (finns även på vår
hemsida, via gymnasiestudera.se eller om du scannar QR-koden till höger). Glöm inte att
även prata med din studievägledare eller mentor, så att det fungerar att vara borta från
vanliga skolan. Ibland finns det vissa dagar bestämda på skolan och en del studievägledare
vill dessutom att anmälan går genom dem.

Mer information om oss finns på www.kunskapsgymnasiet.se/norrkoping och får gärna även följa och gilla
oss på Facebook www.facebook.com/KunskapsgymnasietNorrkoping

Välkommen!

Christian Andersson
Rektor vid Kunskapsgymnasiet Norrköping

