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Hej!
Du som väljer att studera hos oss gör

år är faktiskt ingen tillfällighet. Nyckel-

Karlstad i över 20 år. Mycket har natur-

låter som en klyscha, men att vi år efter

ett tryggt val - vi har nämligen funnits i

orden är kvalitet och trivsel. Det kanske

ligtvis hänt sedan starten 2001 men det

år har elever som stormtrivs och är mer

som kännetecknade skolan då är fort-

än nöjda med den undervisning som

farande vårt främsta kännetecken, den

våra pedagoger erbjuder – har genom

goda relationen mellan elev och lärare.

åren inneburit att ett stort antal av

Vi har ett öppet klimat med lärare som
bryr sig och elever som vågar vara sig
tillsammans vilket hänger ihop med
våra elevers goda studieresultat.

attraherat så många elever år efter
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Ett mer hållbart
gymnasium

Ringar på vattnet

Utveckling

Tiden på KLARA kan liknas vid ringar på
vattnet. Från första dagen börjar
ringar skapas i form av kunskap,
insikter och nya vänner.

Eleverna på KLARA vill ständigt
vidare i sin personliga utveckling, nå
nästa steg och är beredda att ge det
lilla extra för att komma dit.

vår värld kan leva vidare. På KLARA är vi aktiva i hållbarhetsfrågor genom att

Driv

Nyfikenhet

dig att ta ansvar och bidra till en bättre värld genom kunskaper inom de tre

På KLARA finns drivet, engagemanget
och energin som pushar eleverna att
hela tiden vilja framåt för att nå nya
mål.

Eleverna på KLARA vill utforska världen.
Nyfikenheten gör att de hela tiden vill
veta vad som finns bakom nästa krök.

Hållbarhet

Livslångt lärande

Genom kunskap inom de tre dimensionerna av hållbarhet: miljö, ekonomisk
och social hållbarhet, sår vi ett frö om
insikten att alla aktivt kan bidra till en
bättre och mer hållbar värld.

Kunskap är nyckeln till lärande. Vi på
KLARA sätter kunskap i fokus och vi vill
vara en del av kunskapsutvecklingen
hos våra elever och bidra till deras
livslånga lärande.

På KLARA tänker och agerar vi hållbart

BÄSTA FÖRBEREDELSEN FÖR UNIVERSITETET

Vi vill ge dig den bästa förberedelsen inför vidare studier på högskola och

universitet. Hos oss kommer du lära dig vetenskapligt skrivande, olika former
av argumentationsteknik och när det är dags för gymnasiearbetet i årskurs

tre har vi ett arbetssätts som liknar det du kommer att möta på universitetet.

Vi har även ett nära samarbete med högskolor och universitet runt om i landet.
På så sätt ger vi dig som elev möjligheten att få inblick i akademiska studier
redan på gymnasiet.

HÅLLBARHET FÖR FRAMTIDEN

Vår tids stora utmaning handlar om att göra hållbara val som kan göra att
göra medvetna, hållbara och klimatsmarta val. Du som elev kommer lära
dimensionerna av hållbarhet: det sociala, miljön och ekonomin.

På KLARA arbetar vi med nationella och internationella sociala projekt som

har en tydlig koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling. När du driver
eget UF-företag hos oss pratar vi om Ekoprenörskap som handlar om att

tänka hållbart genom alla led i ditt företagande. Vi vill att du som elev ska få

chansen att växa som individ och bli medveten om hur du tillsammans med
andra kan bidra till att göra världen lite bättre och lite mer hållbar.
INTERNATIONELLA PROJEKT

Vi vill att omvärlden ska synas i din vardag och har därför en tydlig internationell profil. Du kommer få chansen att engagera dig i olika internationella

projekt som ger dig möjlighet att se saker ur andra länders perspektiv. Varje
år anordnas vårt uppskattade FN-rollspel där erfarenheter och kunskaper

jämförs och diskuteras för att bättre förstå och hantera framtidens utman-

ingar. Vi har även internationella utbyten med partnerskolor runt om i världen
där du får chansen att stifta nya bekantskaper, lära dig av andra kulturer
och se världen med nya ögon.

Elevintervju
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Ida om KLARA

Samhällsvetenskapsprogrammet
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE Jag är väldigt intresserad av samhällsorienterade ämnen och vill plugga vidare efter gymnasiet. Därför var Samhällsprogrammet ett självklart val för mig, jag får läsa en bra kombination av

kurser som jag gillar! Efter gymnasiet hade jag velat plugga vidare inom
mänskliga rättigheter.

LITEN SKOLA MED STOR GEMENSKAP Jag har bara hört bra saker om KLARA
och har kompisar som gått på skolan tidigare som tipsade mig. Jag

gillar att det är en mindre skola med väldigt bra gemenskap. Man lär

verkligen känna alla elever och lärare och stämningen är jättebra! Sen
har vi många internationella projekt med, och det är väldigt kul att få
vara en del av det.

BETEENDEVETENSKAP OCH PSYKOLOGI Jag läser inriktning beteendevetenskap och en av mina favoritkurser är psykologi, det är väldigt intressant

att få förståelse för hur man själv och andra fungerar - både som person
och i grupp. Det är spännande hur det kan appliceras på exempelvis hur
man beter sig i arbetslivet eller i andra sammanhang där man behöver

samarbeta med andra personer. Vi lär oss även mycket om ledarskapsstilar, det är väldigt intressant.

LÄRARE SOM BRYR SIG Det känns väldigt genuint här, lärarna bryr sig
verkligen om oss. Både hur vi mår mentalt och hur vi presterar och utvecklas. De är duktiga på att visa hänsyn, hjälpa till och lägga upp våra
studier utefter vad som passar oss, de vill vårt bästa och man kan ha
öppen dialog med dem. Vi har även “responsinlämning” vilket innebär

att vi får lämna in vårt arbete en gång för feedback innan bedömning,
då får vi insikt i vad som är bra och vad vi kan förbättra.

AKTIVITETER PÅ SKOLAN Vi gör massa olika saker! Vi besöker olika univer-

sitet, vi har ganska ofta externa föreläsare som kommer till skolan och

föreläser om allt ifrån ekonomi till machokultur och psykisk ohälsa. Sedan
anordnas det filmkvällar, volleybollturneringar, värdegrundsdagar och
massa annat där vi träffas över årskurserna och lär känna varandra
ännu bättre.

TILL DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET Till dig som ska börja gymnasiet vill
jag tipsa om att läsa på om alla program, besöka flera gymnasieskolor,

skapa dig en magkänsla och lita på den. Det viktigaste är att man trivs!
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 /svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA

350

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1
INRIKTNING: EKONOMI

50
300

Företagsekonomi 2

100

Entreprenörskap & företagande

100

Matematik 3b

100

INRIKTNING: JURIDIK
Affärsjuridik

300
100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Rätten och samhället
PROGRAMFÖRDJUPNING: EKONOMI

100

100

Rätten & samhället

100

Marknadsföring

100

100

Entreprenörskap & företagande

100

Kriminologi

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

>> Med reservation för ändringar.

På vårt ekonomiprogram ges du möjlighet

Fokus p

att vara kreativ inom företagande och juridik,

å hållba
rt
företag
ande

samt inspireras av våra inbjudna föreläsare

från företag och universitet. Du får också möjlighet att delta i vårt stora utbud av studieresor.

Inom ekonomiinriktningen fördjupar du dig i marknadsförings-

området, vilket många ekonomer jobbar med i yrkeslivet. Inom

juridikinriktningen läser man t ex kriminologi, vilket innebär att kartlägga och analysera brott, brottsoffers utsatthet och samhällets

reaktioner på brott. Du gör ditt inriktningsval i år 2, men går kvar i
samma klass.

I början av utbildningen får du grundläggande kunskaper för att

förbereda dig för resten av gymnasietiden samt för universitetens

juridik- och ekonomiutbildningar. Därefter får du exempelvis starta och
driva ett eget företag, själv eller med en klasskompis. I programmets
klassrum finns konferensrum och möjlighet att bygga upp din monter,
som du sedan ställer ut på den uppmärksammade UF-mässan.

300

Företagsekonomi 2

TOTAL:

Inriktning: Ekonomi & Juridik

300

Affärsjuridik

PROGRAMFÖRDJUPNING: JURIDIK

Ekonomiprogrammet

2500

Vi lär oss hur ett företag fungerar, vilka lagar
vi har och hur de kommer till, vilket är väldigt
spännande. Efter gymnasiet vill jag läsa vidare
inom ekonomi, möjligtvis nationalekonomi.
ADAM BRODD
EKONOMI >> EKONOMI
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Estetiska
programmet

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2 – Kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 /svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA

150

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället
INRIKTNING: ESTETIK & MEDIA

50
400

Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle & kommunikation 1

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

500

Film-, och TV-produktion 1

100

Film-, och TV-produktion 2

100

Fotografisk bild 1

100

Fotografisk bild 2

100

Entreprenörskap

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTAL:
Tillval: Moderna Språk steg 3 och 4
>> Med reservation för ändringar.

2500

Inriktning: Estetik och media
Det här är programmet för dig som är kreativ
och vill skapa – Du får lära dig att gå från idé

Jobba m
ed
profess
ionell
utrustn
ing

till färdig produktion och får kunskap om visuell
kommunikation genom digitala medier.

På Media, Film och Foto får du arbeta med den se-

naste professionella utrustningen inom film och foto för att skapa olika
medieproduktioner.

Du använder samma teknik och programvaror som används inom

branschen. Som arbetsverktyg har du tillgång till en MacBook Pro under
dina tre år på skolan.

Du får den teoretiska kunskapen samtidigt som du under en tredjedel

av utbildningen kommer jobba praktiskt med skarpa projekt som du

får möjlighet att publicera i olika medieforum. Eftersom många inom
mediebranschen driver egna firmor erbjuder vi dessutom kursen
Entreprenörskap i åk 3.

Ett av de mest spännande film- och fotoprojekten är möjligheten att

tågluffa genom Europa med dina klasskamrater och sedan ställa ut

dina verk i offentliga sammanhang. Du får även möjlighet att arbeta
i workshops med inbjudna gäster från mediebranschen.

Bestämde mig redan i åttan att jag skulle
gå på KLARA. Foto och film är ett stort intresse
och jag gillar att vara kreativ då passar programmet perfekt. Alla bryr sig och det är en
glad och skön stämning på skolan
MOLLY LINDBLAD
ESTET >> ESTETIK OCH MEDIA
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Naturvetenskapsprogrammet

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 /svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA

450

Biologi 1

100

Kemi 1

150

Fysik 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATURVETENSKAP

400

Biologi 2

100

Kemi 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

200

Bioteknik

100

Engelska 7

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTAL:
>> Med reservation för ändringar.

Inriktning: Naturvetenskap
Att läsa natur hos oss innebär vänner för

livet, internationella erfarenheter, full meritpoäng och den bredaste högskolebehörig-

Samarb
ete med
Keio Un
iversite
ti
Tokyo.

heten som går att få.

Vårt naturvetenskapliga program ger en mycket

bred högskolebehörighet och därmed stor valfrihet vid vidare studier.

Man läser matematik i ett högre tempo och på mer avancerad nivå
jämfört med många andra program.

Du som läser naturvetenskapligt program på KLARA kan förvänta dig
att studera i en mycket god och modern studiemiljö. De senaste åren

har eleverna på naturprogrammet deltagit i många spännande aktiviteter, inom och utanför landets gränser. Vi har deltagit i forskningsstudier, varit på spännande mässor och deltagit i studieprojekt både
i Europa och Afrika.

Tidigare år har hela klassen i åk 2 åkt till London på studieresa,

samt att ett antal elever och lärare fått besöka ett universitet i Tokyo,
Japan, och deltagit i ett studieprojekt. Vår ambition är att vi skall

fortsätta med vår internationella projekt och ge oss ut på fler resor.

2500
Jag älskar biologi och kemi och jag älskar
att labba. Det är kul att testa själv och inte
bara läsa om det. Mitt mål har alltid varit att
bli kirurg, det har därför varit självklart för
mig att läsa Naturprogrammet.
LILLY HAYDON
NATUR >> NATUR
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Samhällsvetenskapsprogrammet

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 /svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA

300

Filosofi 1

50

Psykologi 1

50

Moderna språk

200

INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP

450

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

PROGRAMFÖRDJUPNING
Psykologi 2b
Religionskunskap 2

Inriktning: Beteendevetenskap
Som elev på programmet har du en särskilt

god möjlighet att få delta i något av skolans

internationella projekt, som är en enastående

Skarpa
sociala
projekt
på hem
maplan
och uto
mlands
.

möjlighet för personlig utveckling.

Vi har lång erfarenhet av att bedriva undervisning inom det beteende-

vetenskapliga spektrat. Ända sedan 2001 har skolan erbjudit Samhällsvetenskapsprogrammet och det har under åren varit skolans mest
populära, med ett mycket gott och ambitiöst studieklimat.

Psykologiska experiment, testa och utmana samhällets oskrivna regler,

granska människan som varelse och lära sig kommunicera på ett sätt
som fångar uppmärksamheten är några av alla intressanta inslag i

undervisningen. Vi lär oss även mycket om samhället och omvärlden
i den samhällsvetenskapliga delen av utbildningen.

Om man vill fördjupa sig ytterligare erbjuder vi sociala projekt både
utomlands och på hemmaplan.

300
50
50

Internationella relationer

100

Etnicitet och kulturmöten

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

Det är väldigt intressant att få förståelse

2500

för hur man själv och andra fungerar –

TOTAL:
>> Med reservation för ändringar.

både som person och i grupp. Det kan
appliceras på situationer där man
samarbetar med andra personer.
IDA PETTERSON
SAMHÄLLE >> BETEENDEVETENSKAP
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Teknikprogrammet

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

1200

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / svenska som 2:a språk 1

100

Svenska 2 /svenska som 2:a språk 2

100

Svenska 3 / svenska som 2:a språk 3

100

PROGRAMGEMENSAMMA

400

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

INRIKTNING: INFORMATIONS-,
& MEDIETEKNIK

300

Dator-, & nätverksteknik

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

400

Design 1

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Teknik – Specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100

TOTAL:
>> Med reservation för ändringar.

2500

Inriktning: Informations& medieteknik

Vårt Teknikprogram ger en bred

Lär dig
av
expert
er inom
spelut
vecklin
g!

behörighet för kommande universitets-

studier. Programmet ger dig bland annat

möjlighet att söka olika ingenjörsprogram och

andra program på de mest attraktiva högskolorna
som Chalmers och KTH.

Utöver fokus på matematik, fysik och kemi så innebär programmet

att du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper inom programmering
och design. Exempelvis genom att utveckla spelproduktioner tillsammans med våra samarbetspartners inom företagsvärlden, som del-

tar i utbildningen genom ett antal spelutvecklingsprojekt. Branschen

inom spel- och applikationsutveckling är en av de snabbast växande

branscherna inom Sverige och efterfrågan på duktiga spelutvecklare
är hög!

Fokus ligger på utveckling och skapande. Det är också mycket viktigt
att känna till att man läser matematik i ett högt tempo och på en mer
avancerad nivå än de flesta andra gymnasieprogrammen.

Jag är intresserad av matematik och
problemlösning. Det bästa är att man får
friheten att skapa egna produktioner i
arbetsgrupper.
ROBERT KUPFERSCHMIED
TEKNIK >> INFORMATIONS- & MEDIETEKNIK
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Ett år på KLARA

SEPTEMBER

DECEMBER

KLARA-milen, Filmörnen Media Film
Foto, Friluftsdag, Kick off årskurs 1

Klara:s julgala på Scalateatern,
Maskerad och volleybollturnereing

Skolavslutning

FEBRUARI

JUNI

Skidresa Branäs,
Besöka UF-mässa,
Ekonomiprogrammet

KLARA-festival

OKTOBER

Populärvetenskapliga dagarna
på Linköpings Universitet,
Naturprogrammet,
Räserfilm Media Film Foto
UF-Kick off Ekonomiprogrammet

AUGUSTI

Kick off för alla elever,
programdagar

Skolstart

MARS

Inbjuden mediaprofil, Media Film

NOVEMBER

Lise Meitner Fysikdagarna,
Naturprogrammet.
Novemberfestivalen,
Media Film Foto

JANUARI

Värdegrundsdagar med
inbjudna föreläsare

MAJ

Game Awards Teknikprogrammet,
Filmvisning Arenan Media Film Foto
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Din resa börjar här!

På KLARA står globalt engagemang och

Sverige fungerar och hur människor ser

Alla våra elever får någon gång under

våra lärare möjlighet till kompetensutveck-

internationella projekt högt på agendan.
sina 3 år hos oss möjlighet till att åka till,
och skapa erfarenheter i, ett annat land

(frivilligt och kostnadsfritt). Utlandsvistelsen

är viktiga för att förstå hur världen utanför

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

möjlighet till internationalisering där vi

att delta i ett internationellt projekt som

bra lärande upplevelser och erfarenheter.

ett annat land i Norden eller inom EU. Du

och bidra till att du skapar trygghet i dig

I årskurs 1 får du som elev på KLARA mer
varvar teori med digitala internationella
möten. Hållbar utveckling genomsyrar

allt vi gör på skolan och under ditt första

år tittar vi på frågor och utmaningar som
är lokala och nationella för Sverige. Du

får lära dig om EU (Europeiska Unionen),
FNs (Förenta Nationernas) globala mål

och hur du kan bidra till en bättre värld.
EXEMPEL PÅ VAD DU FÅR LÄRA DIG ÅR 1:
DE GLOBALA MÅLEN
AGENDA 2030
ATT VARA EU-MEDBORGARE
FN, HJÄLPORGANISATIONER OCH
SOCIALA ORGANISATIONER

Du vidgar dina vyer och vi hjälper dig

Vi vill att alla elever ska få med sig riktigt

kan ske antingen hemma i Sverige eller i

För dig som elev hos oss vill vi vara med

bygger upp din förmåga att interagera

själv, ett socialt engagemang, kulturell

andra länder och vi fördjupar oss i håll-

EXEMPEL PÅ VAD DU FÅR LÄRA DIG ÅR 3:

och kommunicera med personer från

på livet ur andra perspektiv. Därför får även
ling utomlands. Att lära sig utanför ett

klassrum, i ett annat land, berikar och ger
ett livslångt lärande!

förståelse och får personlig utveckling.

Detta genom att du får möta olika kulturer,
frågeställningar ur europeisk och global
kontext samt göra en studieresa till ett
europeiskt eller annat land i världen.

EFTER EXAMEN HOS OSS PÅ KLARA HAR DU:

bar utveckling och de globala målen.

EXEMPEL PÅ VAD DU FÅR LÄRA DIG ÅR 2:
VI FÖRDJUPAR OSS I DE GLOBALA
MÅLEN

SKRIVER INTERNATIONELLT CV
(EUROPASS)

VI GÖR EN STUDIERESA I NÅGOT

NORDISKT ELLER EU LAND BEROENDE
PÅ VILKEN UTBILDNING DU VÄLJER.
NI SOM GÖR UF FÖRETAG I 2:AN

FÅR MÖJLIGHET ATT GÖRA DETTA
INTERNATIONELLT

VI ERBJUDER HÄR MÖJLIGHET FÖR

DIG SOM ELEV ATT GÖRA EN STUDIE/
UTBILDNINGSRESA INOM EU ELLER

STOR INBLICK OCH KUNSKAP OM
HÅLLBAR UTVECKLING

TILL ETT ANNAT LAND I VÄRLDEN.

ETT INTERNATIONELLT KONTAKTNÄT

NI SOM GÖR UF FÖRETAG I 3:AN

EU- OCH FN-KUNSKAP

INTERNATIONELLT

CERTIFIKAT FÖR DE INTERNATIONELLA

FÅR MÖJLIGHET ATT GÖRA DETTA

UTÖKA OCH SKAPA DITT INTERNATIONELLA KONTAKTNÄT

SKAPA SOCIALA OCH ENTREPRENÖRIELLA EGENSKAPER

SE KOMPLEXITETEN OCH MÖJLIGHETER
INOM HÅLLBAR UTVECKLING GLOBALT
EXAMENSMÅLEN FÖR DIN UTBILDNING
SES I EN INTERNATIONELL KONTEXT

PROJEKT DU HAR DELTAGIT I
EUROPASS-CV

ÖKAD MOTIVATION FÖR ATT FORTSÄTTA STUDERA ELLER ARBETA
UTOMLANDS

ÖKAD SOCIAL KOMPETENS OCH
KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA

ELIN - Psykologi & Biologi
Elin tycker om att möta alla eleverna
och diskutera viktiga frågor kring natur
och hållbar utveckling. Varför ville du bli
lärare? Jag har alltid tyckt om skolan,
därför ville jag bli lärare!

ÅSA - Specialpedagog
Åsa stöttar andra pedagoger och jobba
förebyggande. Åsa beskriver sig själv
som väldigt bra på att lyssna och se
alla elever!

DAVID - Svenska & Religion

EMIL - Filosofi och Bild & Form

Vad är det bästa med att
vara lärare? Det bästa med
att vara lärare är mötet med
eleverna och skapandet av
kunskap som sker i det mötet.
Det är det roligaste!

Emil beskriver att det bästa
med att vara lärare är att få se
unga människor upptäcka sin
kreativitet.
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THOMAS - Rektor

HELENA - Teknik & Fysik
Helena tycker att det bästa med att
vara lärare är att se när någon haft
svårt för något men kämpat med det
och tillslut har förstått - det känns
väldigt bra!

JONATHAN - Idrott & Engelska

ULRIKA - Engelska & Spanska
Ulrika ser fram emot ett nytt äventyr
på KLARA. Vad är det bästa med att
vara lärare? Det är att se när någon
elev har lärt sig något som man har
hjälp till med. Det är otroligt tillfredställande!

Jonathan är en sportfantast,
han är alltid förväntansfull och
taggad inför en ny skolstart.

JENNIFER - Svenska & Engelska
Jennifer har bott utomlands i 20 år
och jobbat som journalist. Jennifer
älskar språk och är väldigt nyfiken.

KATARINA - Samhällskunskap & Psykologi
Katarina har varit lärare i 15 år och gillar verkligen
sitt jobb. Vad är det bästa med att vara lärare?
När någon förstår något som har varit utmanande
och svårt - då blir man glad som lärare!

THERESA - Naturkunskap & Matematik
EMIL - Ekonomi
Emil tycker att vara lärare
är världens bästa jobb! Han
tycker väldigt mycket om att
undervisa på KLARA.

Theresa tycker om att träffa alla härliga
elever inför en ny skolstart! Hon tycker
det är viktigt att knyta an undervisningen
till verkligheten.

Våra lärare

BESÖK OSS:
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Kasernhöjden 9
653 39 Karlstad
KONTAKTA OSS:

Lite mer om
KLARA Karlstad

054 - 17 74 40
karlstad@klaragymnasium.se
klaragymnasium.se/karlstad

klarakarlstad

De kommande tre åren är viktiga - det kommer att bli spännande år med många

nya vänner. Du kommer även att ställas inför stora utmaningar och lära dig
nya saker. Vårt mål är att du efter din gymnasietid ska vara väl förberedd för en

Klara Teoretiska
Gymnasium Karlstad

krävande akademisk utbildning. Vi satsar helhjärtat på att skapa en kultur där
du ska nå goda resultat. Vad är det då som vi tycker är extra viktigt?

FÖRUTSÄTTNINGAR. För lärare och elever. Lärarna måste ges möjlighet att

leverera undervisning av hög kvalitet. Vi är noggranna när vi anställer och

måna om att erbjuda våra anställda en arbetsmiljö där de kan leverera. Eleverna måste garanteras studiero, trygghet och rätt förutsättningar för lärande

i form av utrustning, väl anpassade lokaler samt program som är utvecklande
och utmanande.

GOD STRUKTUR. Eller tydlighet, kort och gott. Alla som studerar eller arbetar
på skolan ska vara medvetna om vilka möjligheter som finns och vilka för-

väntningar man har på sig. Vi är noga med att introducera våra nya elever
i skolans struktur och allt finns också tillgängligt på vårt intranät. En funge-

rande struktur är avgörande för goda studieresultat. Vi enas kring klara och
tydliga gränser för allas agerande, det innebär en härlig och varm gemenskap på vår skola. Vi följer noga upp all närvaro inom varje ämne, både med

dig och med dina vårdnadshavare. Vi vet att god närvaro ger goda studieresultat.

GEMENSKAPEN. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas och det ger effekt! Vi är
mycket stolta över de trivselresultat som uppnås såväl genom Karlstad

kommuns och våra egna kvalitetsundersökningar år efter år. 98% anger att
de trivs utmärkt på skolan! Alla skolans utrymmen är öppna för alla och vi
tycker det är viktigt att våra lärare har goda relationer till sina elever.
LEGITIMERADE LÄRARE

INTERNATIONELL ERFARENHET

CAMBRIDGE CLUB

Vi lägger stor vikt vid att

Alla våra elever får möjlighet

Mer avancerad engelska,

alla våra lärare ska ha

att delta i minst ett inter-

för dig som vill.

lärarlegitimation.

nationellt projekt.

MÖJLIGHETERNA. Mängder av internationella projekt, Cambridge Club och

våra studiestugor efter skoltid är något av det ”lilla extra” som kan utmana
dig och ge dig möjligheten att utvecklas på flera plan.
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Innan jag bestämde mig gick jag på “Elev för en dag” på skolan. Då får
man vara med en klass under en skoldag, vara med på lektioner, äta
lunch och man får insyn i schemat, hur lektionerna är upplagda, hur
lärarna är och vilka typ av uppgifter man får. Jag gillade det och sökte!
- Elev på KLARA

Vi tål att
kvalitetsgranskas
Vill du granska oss? Surfa då in på Karlstad kommuns

hemsida (”Jämför service”), där kommunen publicerar

kvalitetsundersökningar varje år. Till vår stora glädje har
vi sedan undersökningarna började alltid fått toppresultat i de årliga granskningarna.
ELEV FÖR EN DAG

Vi rekommenderar starkt att vara elev för en dag som

vi erbjuder varje dag. Då får du följa en klass under en

heldag tillsammans med våra elevvärdar och på så vis
skapa din egen uppfattning om vår skola, våra lärare

och våra elever. Du anmäler dig via din studievägledare, vår hemsida eller via mejl direkt till oss.

På grund av den rådande pandemin kan upplägget för

elev för en dag ändras med kort varsel. Vi ber dig därför
att besöka vår hemsida innan du besöker skolan. Där
hittar du aktuell information.
ÖPPET HUS

Missa heller inte våra öppna hus. Här har du möjlighet

att träffa elever och lärare från varje program, kolla in
lokalerna och få information om hur skolan fungerar i
vardagen.

THOMAS THÖRNQUIST >> REKTOR

THOMAS.THORNQUIST@KLARAGYMNASIUM.SE
054-17 74 40

Öppet hus
Ta chansen att besöka oss på något av våra öppna

hus. Under ett öppet hus får du träffa våra lärare och
elever och gå en rundtur i våra lokaler. Passa också
på att ställa alla dina frågor!

ONSDAG

LÖRDAG

TISDAG

20 / 10

30 / 10
11.00–16.00

17.00–20.00

TISDAG

LÖRDAG

TISDAG

17.00–21.00

18 / 1

17.00–20.00

22 / 1

11.00–14.00

7 / 12

19 / 4

17.00–20.00 - DIGITALT

På grund av den rådande pandemin kan upplägget för öppet hus
ändras med kort varsel. Vi ber dig därför att besöka vår hemsida
innan du besöker skolan. Där hittar du aktuell information.

Klara Teoretiska Gymnasium
Kasernhöjden 9
653 39 Karlstad
klaragymnasium.se/karlstad

