Kunskap och förmågor
När vi startade Kunskapsgymnasiet ville
vi förändra den traditionella skolan där
alla elever fick samma undervisning
oavsett förutsättningar. Vår grundtanke
bygger istället på en personligt utformad
utbildning där du genom individuella val
styr över dina studier. Vi tror nämligen
att det är kombinationen av kunskap och
individuella förmågor som gör skillnad.
Hos oss får du djupa ämneskunskaper, lär
dig att använda tiden smart, utvecklar ett
eget driv och förmågan att arbeta målinriktat.

För mer information kontakta:
Linus Pettersson
08–506 911 95
linus.pettersson@kunskapsgymnasiet.se
Adress: Källvindsgatan 5, Norrköping
Telefon: 08–506 911 70
kunskapsgymnasiet.se/norrkoping
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UTBILDNING MED IDROTTSINRIKTNING

Fotboll - och idrottsprofil
På Kunskapsgymnasiet har du möjlighet att ägna
dig åt din idrott samtidigt som du får en utbildning
med förutsättning för ett bra studieresultat. Under
åren har en lång rad framgångsrika idrottare studerat hos oss.
Om du idrottar på ett organiserat sätt kan du
läsa idrott och hälsa 1 och 2 som är specialiseringskurser inom din idrott. Vi erbjuder också praktisk
träning i fotboll.
Utövar du en annan idrott får du istället ett praktiskt pass varje vecka som kopplas till träningslära,
mental träning, skadeförebyggande träning och
tester mm. Dessutom får du agera ledare inom din
idrott och prova på andra elevers idrotter.
Teoridelen är lika för fotbolls- och idrottsinriktning
och genomförs tillsammans med våra lärare på
skolan. Vår personligt utformade utbildning gör
det möjligt att kombinera dina studier och din träning på ett framgångsrikt sätt i din vardag.
Gymnasieutbildningen omfattar 2 500 poäng varav 200 poäng är individuellt val och kan
användas till dina idrottskurser. Hos oss har du
möjlighet att gå samhälls-, natur- eller ekonomiprogrammet samtidigt som du väljer till 100–200
poäng specialiseringskurser inom din idrott.
Utbildningen ger full behörighet att söka till
högskolan och du söker som vanligt via webben
på www.gymnasiestudera.se.

Många olika idrotter finns representerade i vår
idrottsinriktning. T.ex. dans, innebandy, orientering, ridsport, friidrott simning golf, gymnastik,
handboll och tennis.

”Jag har fått en bättre
helhetsbild av vad som är
viktigt i just min sport”.

”Fotboll har alltid varit en
stor del av mitt liv och
då är det skönt att kunna
kombinera det med skolan”.

Fotbollsinriktningen har haft
många duktiga spelare genom
åren. Träningen äger rum varje
vecka på Östgötaportens och
Teknikhallens konstgräsplaner
med teoripass på skolan.

