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Ditt äventyr
börjar här
På Klara Teoretiska Gymnasium Sundsvall får du en utbildning

som utvecklar, engagerar och förbereder dig för vidare studier
samt på att möta världen utanför. Du är själv med och

påverkar din utbildning så att du får ut mesta möjliga av din
gymnasietid. På vår skola har vi ett inkluderande arbetssätt

där du är med och bidrar till hur vi jobbar på skolan. Vi jobbar

med tydlig återkoppling för att du skall utvecklas så långt som

möjligt. Vår styrka ligger i personalens engagemang och hur vi
skapar trygghet och gemenskap via olika aktiviteter.

Hos oss får du en personlig skola med öppet klimat och god
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sammanhållning. Hos oss får du den bästa förberedelsen inför

universitets- och högskolestudier. Både genom att lära dig det
arbetssätt som används vid högre studier, men också genom
den erfarenhet du får genom våra internationella projekt.
Vi satsar mycket på utbyten och samarbeten med skolor
och organisationer i andra länder - det vill vi att du skall
vara en dal av!
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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 arbetssätt 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.

BESÖK OSS:
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Bankgatan 16
852 31 Sundsvall
KONTAKTA OSS:

KLARA Sundsvall

060 - 13 88 99

sundsvall@klaragymnasium.se
klaragymnasium.se/sundsvall

För dig som vill uppfylla dina drömmar

Vårt koncept är ganska enkelt: kvalitet

Hos oss får du bästa förberedelsen

och gemenskap. Förutom den kvalitet

Vi på Klara anser att den bästa möjlig-

rakt igenom och kunskap genom glädje
som du får i utbildningen genom våra

fantastiska lärare så vet vi att trivsel och
trygghet är en förutsättning för lärande.

Vi lägger därför stor vikt vid roliga aktiviteter under året för att skapa trygghet
och gemenskap. Årskurs 1 startar alltid

läsåret med en kick-off med övernattning för att eleverna ska lära känna
varandra och sina lärare väl.

Programdagar arrangeras varje termin
där alla elever inom samma program

träffas för en gemensam aktivitet, vilket
skapar sammanhållning mellan årskurserna.

Kultävlingen är en klasstävling som pågår under dina tre år på skolan där den
vinnande klassen får springa ut först på
studenten.

klarasundsvall

Klara Teoretiska Gymnasium Sundsvall

inför dina vidare studier och arbetsliv.

heten till ett livslångt lärande är att lära
på riktigt. Att du själv får skaffa dig

erfarenheter genom att prova på och
uppleva på egen hand och inte bara
genom någon annans berättelse. Vi

kopplar därför samman dina teoretiska
kunskaper med verkligheten utanför

klassrummet, oavsett om det innebär
upplevelse genom en internationell

resa, vårat arbete med fadderföretag,
rättegångsrollspel eller andra typer av

verklighetsbaserade aktiviteter. Hos oss

får du en bra blandning där du får prova
teorin i verkligheten.

Sammantaget tror vi att du efter tre
lärorika och fantastiska gymnasieår
hos oss på KLARA har de allra bästa

förutsättningarna att lyckas i framtiden.

INTERNATIONELLA UTBYTEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

BEHÖRIGA LÄRARE

Våra elever har bland annat

Våra undersökningar visar

Vi lägger ner stor möda och

rest till Tanzania, Uganda,

att våra elever tycker att

kraft på att rekrytera de bästa

Spanien och Japan.

vi förberedde dem väl för

och mest lämpade lärarna.

högre studier.

Hos oss är alla lärare
behöriga.
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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 (UF)

100

Matematik 3b

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi

Vill du veta hur man startar ett företag eller marknadsför en produkt?
Är du vår nästa framgångsrika entreprenör? Detta är programmet för
dig som önskar nå fördjupade kunskaper inom ekonomins olika

områden där du dessutom praktiskt får utöva dina kunskaper inom

entreprenörskap genom att starta och driva ditt eget företag via UF.
Här får du studera företagsekonomi, juridik, marknadsföring och

ledarskap med ett globalt perspektiv. Utöver full behörighet för högre
studier får du även chans att utveckla dig som entreprenör. Genom

att driva eget företag via Ung Företagsamhet, UF, får du möjlighet att
praktisera såväl redovisning som marknadsföring.

Läser du ekonomiprogrammet på KLARA Teoretiska Gymnasium så får
du fördelen att jobba och utvecklas tillsammans med företag här i

Sundsvall. Som elev blir du knuten till ett fadderföretag som du följer
genom alla dina tre år hos oss. Syftet är att koppla samman dina

teoretiska kunskaper med verkligheten och arbetslivet. Vi är överty-

gade om att detta skapar en ”på riktigt” känsla hos dig som elev vilket

leder till större förståelse och djupare kunskaper. Du får även möjlig-

Affärsjuridik

100

Marknadsföring

100

heten att sälja in din affärsidé till framgångsrika entreprenörer i vår

100

Vi ser även att detta är en bra brygga och förberedelse för dig mellan

Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering:
Kriminologi alt. Globalt engagemang
INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:
>> Med reservation för ändringar

upplaga av Draknästet.

gymnasieskolan och arbetslivet där dessa samarbete kan leda till jobb
för dig efter dina studier hos oss.

100
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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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: JURIDIK
Affärsjuridik

50
300
100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Rätten & samhället
PROGRAMFÖRDJUPNING
Juridik alt.1

100
300

Marknadsföring

100

Entreprenörskap & företagande (UF)

100

Humanistisk & samhälls-

INDIVIDUELLT VAL

Inriktning: Juridik
Är du nyfiken på juridik och vill arbeta som advokat, jurist eller polis

i framtiden? Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik ger dig kunskap
i det svenska såväl som det internationella rättssystemet.

Du lär dig både teori och praktik: från vilka lagar som är styrande till
att lösa konkreta juridiska problem, diskutera brottsmål och besöka

rättegångar. Läser du inriktningen juridik på KLARA får du också lära
dig på riktigt hur en rättegång går till i vårt årliga rättegångsspel.
Blir det du som löser nästa spännande brottsfall?

Läser du Ekonomiprogrammet på KLARA Teoretiska Gymnasium så får
du fördelen att jobba och utvecklas tillsammans med företag här i

Sundsvall. Som elev blir du knuten till ett fadderföretag som du följer
genom alla dina tre år hos oss. Syftet är att koppla samman dina

teoretiska kunskaper med verkligheten och arbetslivet. Vi är övertygade
om att detta skapar en ”på riktigt” känsla hos dig som elev vilket leder
till större förståelse och djupare kunskaper kring hur arbete med
juridiska aspekter och avtalsfrågor går till i verkligheten.

Vi ser även att detta är en bra brygga och förberedelse för dig mellan

gymnasieskolan och arbetslivet där detta samarbete kan leda till jobb
för dig efter dina studier hos oss.

vetenskaplig specialisering:
Kriminologi alt. Globalt engagemang

Ekonomiprogrammet

100
200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:
>> Med reservation för ändringar

100
2500

Programmet har gett mig väldigt mycket
kunskaper inom vilka rättigheter man har
som anställd och som egen företagare, det
tycker jag är intressant!
SOFIA JOHANNISON

EKONOMI >> JURIDIK
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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

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATURVETENSKAP

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

200

Internationella relationer

100

Naturvetenskaplig specialisering:
Kriminalteknik alt. Forskningsmetoder
INDIVIDUELLT VAL

100

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap

Brinner du för matematik, de naturvetenskapliga ämnena och logiskt
tänkande? Är du beredd att ge det lilla extra för att nå dina mål? Då är

naturvetenskapsprogrammet rätt för dig. Utbildningens fokus ligger

på matematik och naturvetenskap, samtidigt som du får utveckla din
kreativitet, nyfikenhet och ditt logiska tänkande.

På Naturvetenskapsprogrammet utvecklar du ditt naturvetenskapliga
förhållningssätt och logiska tänkande, något som du kommer ha stor
användning för i dina fortsatta studier och i arbetslivet. Hos oss

studerar du i en stimulerande miljö med likasinnade klasskamrater
och engagerade lärare, där du får bredda dina kunskaper inom

matematik, biologi, kemi och fysik. Du kommer omsätta dina teoretiska

kunskaper i praktiken genom olika experiment i vår labbsal, fördjupa
dig inom framtidens behov och lära dig mer om olika vetenskapliga
metoder bl.a. inom kriminalteknik. Andra ämnen du kommer läsa är

svenska, engelska, moderna språk och samhällsvetenskap, vilket ger
dig en bred akademisk grund. Efter tre år är du väl förberedd för högre
studier med en av de bredaste behörigheterna till högskolor och
universitet.

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

100
2500

>> Med reservation för ändringar
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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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

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATUR & SAMHÄLLE

300

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Natur och samhälle

Har du ambitioner och mål och är redo att ge det lilla extra för att nå dit?
Inriktningen natur och samhälle på naturvetenskapsprogrammet

passar dig som vill läsa naturvetenskapliga ämnen och som även är
intresserad av samhällsfrågor.

Här får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt

analytiska tänkande. Du blir utmanad att tänka ett steg till, samtidigt
som du får en bred behörighet för högre studier.

På inriktningen natur och samhälle kombinerar vi de naturvetenskapliga
ämnena fysik, kemi och matematik med studier av hur människan

samspelar med miljön, samhället och tekniken. Du får också fördjupade

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2*

100

liga perspektivet ger dig det viktigaste från både naturvetenskapen

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

är exempel på frågor som är viktiga ur båda perspektiven. Efter studenten

Internationella relationer

100

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2*

100

*Välj en kurs

*Välj en kurs

kunskaper inom geografi och samhällsvetenskap. Det tvärvetenskapoch samhällsvetenskapen. Genteknik och den globala uppvärmningen

har du en bred behörighet som ger dig många möjligheter när det
kommer till vidare studier.

Naturvetenskaplig specialisering:
Kriminalteknik alt. Forskningsmetoder
INDIVIDUELLT VAL

100
200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:
>> Med reservation för ändringar

100
2500
Jag tycker att KLARA är en skola med
bra sammanhållning och på naturlinjen
hjälper alla varandra vilket bidrar till den
härliga stämningen.
LINN LOH LINDHOLM

NATUR >> NATUR & SAMHÄLLE
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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
Filosofi 1
Psykologi 1

300
50
50

Moderna språk

200

INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP

450

Ledarskap & organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

PROGRAMFÖRDJUPNING
Beteendevetenskap

300

Filosofi 2

50

Psykologi 2b

50

Humanistisk & samhälls-

Inriktning: Beteendevetenskap
Mänskligt beteende, gruppdynamik och socialpsykologi, låter det

intressant? Det här är programmet för dig som brinner för människor,
samhällsfrågor och vill ha djupare förståelse för hur vi människor
samspelar med varandra och vår omvärld.

Här får du lära dig och utveckla din förmåga att se samband och
bakgrund till människors reaktioner och handlingar.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
får du lära dig om hur människan fungerar som individ och i grupp,

på lokal och global nivå. Du lär dig om människors beteende och om
samspelet mellan våra tankar, känslor och handlingar. Du får kunska-

per i ämnen som psykologi, sociologi och pedagogik. Här får du även
möjligheten att bli expert på den mänskliga hjärnan inom kriminologin
där du får prova på att vara kriminolog eller utredare i våra rättegångsspel.

Den här inriktningen passar dig som i framtiden vill arbeta med

människor och kanske drömmer om att studera vidare till psykolog,
personalvetare eller polis. När dina tre år hos oss är över kommer du
vara redo för vidare studier med en bred behörighet till högskolor

vetenskaplig specialisering:
Kriminologi alt. Globalt engagemang

100

Samhällskunskap 3

100

INDIVIDUELLT VAL

Samhällsvetenskapsprogrammet

och universitet.

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:
>> Med reservation för ändringar

100
2500

Programmet passar mig eftersom jag
är intresserad av hur vårt samhälle är
uppbyggt och hur människor fungerar i
olika sociala sammanhang.
ELIN ERIKSSON

SAMHÄLL >> BETEENDEVETENSKAP
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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
Filosofi 1
Psykologi 1

300
50
50

Moderna språk

200

INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP

450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

PROGRAMFÖRDJUPNING
Samhällsvetenskap

300

Inriktning: Samhällsvetenskap

Är du intresserad av hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det styrs?
Du kanske drömmer om att plugga vidare till socionom, statsvetare eller
journalist? På samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig hur

individen och samhället samspelar och hur människors livsvillkor har
förändrats över tid. Här kan du välja kurser där du får möjlighet att bli

expert på vad samhället och människorna behöver för en mer hållbar
och bättre värld.

När du läser samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap får du lära dig om strukturer, politik och människors livsvillkor.
Du får även reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik,

genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv.
Du tränar upp ditt analytiska tänkande och utvecklar din förmåga att

tolka och förklara olika fenomen med hjälp av samhällsvetenskapliga
metoder. Detta har du stor nytta av när du studerar vidare. Efter dina
tre år hos oss har du en bred behörighet för fortsatta studier inom det
samhällsvetenskapliga området.

Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering:
Kriminologi alt. Globalt engagemang

100

Rätten & samhället

100

Kommunikation

100

INDIVIDUELLT VAL

Samhällsvetenskapsprogrammet

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:
>> Med reservation för ändringar

100
2500

Jag har fått bättre förståelse för hur
omvärlden fungerar, både politiskt,
ekonomiskt och socialt. Samt hjälpt mig
att kunna framföra för min åsikt
JOSEFIN KRUSE

SAMHÄLL >> SAMHÄLL
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Ett år på KLARA

KLARA gör skillnad, i
samarbete med FN

Projektresa
Uganda

Barn på flykt

Rättegångsspel

Skolstart
19/8

Projektresa
Japan

Välgörenhetsgala

Deckarfestival

Kick-off med
övernattning

Skolavslutning
7/6

KLARA-festivalen
FN-rollspel, resa
till Frankrike och
Europaparlamentet

Draknästet för
morgondagens
entreprenörer

Projektresa
Tanzania
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På KLARA står globalt engagemang och

personliga utveckling, ditt sociala och glo-

Alla våra elever får någon gång under

Vi vill rusta dig för en värld av möjligheter

internationella projekt högt på agendan.

Din resa börjar här!

sina 3 år hos oss möjlighet till att åka till
och skapa erfarenheter i ett annat land

(frivilligt och kostnadsfritt). Utlandsvistelsen

är viktig för att förstå världen och hur andra
människor i andra delar av världen lever.

Genom den erfarenheten vill vi bidra till din

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

lingsresa. Vi jobbar med studieteknik,

något av våra internationella projekt. Vi

teoretiska och praktiska kunskaper och

engagemang för en bättre värld samt

förberedd inför dina vidare studier och

att du skall vara väl förberedd inför ditt

för att skapa dig en hållbar framtid som

siearbete.

EXEMPEL PÅ VAD DU FÅR GÖRA ÅR 3:

Här skapar vi grunden för din utveckgruppgemensamma aktiviteter och

förbereder dig på att förstå och uppleva
världen runt omkring dig på ett djupare

plan. Med ditt växande engagemang och
förståelse för hur du kan bidra, lokalt och
internationellt, planerar vi tillsammans
för nästa steg i din utvecklingsresa.

EXEMPEL PÅ VAD DU FÅR GÖRA ÅR 1:
KICK-OFF FÖR ALLA ELEVER
INTRODUKTION TILL FNS GLOBALA MÅL
SAMARBETE MED VÄLGÖRENHETSORGANISATION, TEX. RÖDA KORSET,
ERIKSHJÄLPEN, VÄRLDSNATURFONDEN,
UNICEF

I åk 2 vidgar vi dina vyer bl.a. genom

jobbar vidare med vårt gemensamma

erfarenheter så att du känner dig väl

fortsätter fokusera på din studieteknik för

arbetsliv där hela världen är din arena

sista år på gymnasiet samt ditt gymna-

EXEMPEL PÅ VAD DU FÅR GÖRA ÅR 2:
DELTA I NÅGOT INTERNATIONELLT
PROJEKT I AFRIKA, JAPAN ELLER
EUROPA.
SAMARBETE MED LOKALA FÖRETAG
OCH ORGANISATIONER FÖR VÄLGÖRENHETSARBETE
VI FÖRDJUPAR OSS I GLOBALA FRÅGOR
OCH HUR VI KAN GÖRA SKILLNAD

STUDIEBESÖK HOS LOKALA FÖRETAG
OCH VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER

DELTA I NATIONELLT FN-ROLLSPEL

VI ÖVAR OSS I MUNTLIG FRAMSTÄLLAN

ÖVA PÅ VETENSKAPLIGT SKRIVANDE

FOKUS PÅ ATT UTVECKLA DIN STUDIETEKNIK GENOM VÅR UNIKA INDIVIDUELLA LÄRANDELOGG FÖR ETT
HÅLLBART LÄRANDE

Nu är det dags att vi knyter ihop dina

ALLA ELEVER HAR MÖJLIGHET ATT
STARTA OCH DRIVA SITT EGET
FÖRETAG GENOM UF
GENOMFÖRA GYMNASIEARBETE
KOPPLAT TILL ETT INTERNATIONELLT
PROJEKT ELLER GLOBAL PÅVERKAN
JOBBA MED SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP
BESÖKA OLIKA UNIVERSITET OCH
HÖGSKOLOR INFÖR DITT VAL AV
VIDARE STUDIER

bala engagemang samt kulturella förståelse.
där du kan göra skillnad för dig själv och för
andra. Med fokus på dina studier och vårt
gemensamma engagemang för att göra

världen lite snällare och bättre att leva i så

hoppas vi att du också vill börja din resa här!

världsmedborgare. Under åk 3 gör vi dig
redo för nästa steg i livet där du med

dina nya erfarenheter, engagemang och

passion känner dig rustad för att ta dig an
framtida utmaningar.

EFTER EXAMEN HOS OSS PÅ KLARA HAR DU:
STOR INBLICK OCH KUNSKAP OM
HÅLLBAR UTVECKLING
ETT INTERNATIONELLT KONTAKTNÄT
EU- OCH FN-KUNSKAP
CERTIFIKAT FÖR DE INTERNATIONELLA
PROJEKT DU HAR DELTAGIT I
EUROPASS-CV
ÖKAD MOTIVATION FÖR ATT FORTSÄTTA STUDERA ELLER ARBETA
UTOMLANDS
ÖKAD SOCIAL KOMPETENS OCH
KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA
ÖKAD KUNSKAP OM DITT EGET
LÄRANDE OCH STUDIETEKNIK
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Internationella
utbyten
- Våra elever
berättar
Hos oss är omvärlden aldrig långt borta.
Som elev får du möjlighet att engagera dig
i internationella projekt som gör att din
skoltid blir ännu mer utvecklande och
värdefull. Vi satsar mycket på utbyten och
samarbeten med skolor och organisationer
i andra länder för att ge dig unika möjligheter att få nya perspektiv och erfarenheter som bidrar till större förståelse för

Julia Gilliusson
DELTOG I:

DELTOG I :

GÖR IDAG:

GÖR IDAG:

Projekt Afrika i Uganda.

Studerar på läkarlinjen i Umeå.
VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV

Studerar Ekonomi juridik år 3 på
KLARA Sundsvall.

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV

som jag är så tacksam över att jag fick

I mitt gymnasiearbete var chansen att

Denna resa var en otrolig möjlighet

uppleva. Den inblick jag fick av en helt

ny och främmande kultur är något jag

dig själv, världen och andra människor.
De internationella projekten är ett sätt att

att studera utomlands. Resan till Uganda

i framtiden, speciellt då jag funderar på
var även en stor och del i min person-

för en värld av möjligheter där du med din

liga utveckling.

kunskap, ditt engagemang och ditt driv

VILKET ÄR DITT BÄSTA MINNE

kan göra skillnad.

Utbyte med Hosei high school i Tokyo, Japan.

DITT DELTAGANDE?

tror kommer vara till stor nytta för mig

förvandla ord till handling. Vi vill rusta dig

Björn Guldhag

FRÅN PROJEKTET?

Sofie Tolf
DELTOG I:

Utbyte med Hosei girls high school i
Yokohama, Japan.
GÖR IDAG:

Studerar Naturvetenskap år 3 på

KLARA Sundsvall

DITT DELTAGANDE?

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV

faktiskt kunna prata och fråga de japanska

Resan till Tokyo var till stor hjälp för mitt

studenterna direkt, för att kunna få den

bästa förstahandskälla, superviktig. För-

utom skolarbetet så har jag även fått en
ny förståelse över hur stressigt elever har

det i Japan. Att ha skola från 8 till halv 5

och ibland 6 låter olidligt, samtidigt som
de har skola från måndag till lördag. Det
gör mig verkligen tacksam över den

DITT DELTAGANDE?

gymnasiearbete, jag fick svar på många
frågor. Men också ta del av spännande

maträtter, nytt skolsystem, ny miljö och

kultur. Jag fick se hur en vanlig familj har

det då jag bodde hos en. Något man inte
får uppleva som turist, det var väldigt
lärorikt och jag är enormt tacksam.

skoltid vi har i Sverige.

VILKET ÄR DITT BÄSTA MINNE FRÅN

Men det bästa var nog då vi fick möjlig-

VILKET ÄR DITT BÄSTA MINNE

Oj, jag har sååå många bra minnen! Det

en tjej som bodde i Kampala. Tillsammans

Otroligt härligt med alla nya vänner från

Hela resan är full med underbara minnen.
heten att göra hembesök. Jag besökte

med familjen bakade vi bananpannkakor
som vi friterade utomhus i deras kök.

Detta besök gav otroligt mycket! Vi fick
en stor inblick i kulturen, samt hur en
vanlig familj i Uganda kan bo. Alla

människor vi träffade visade öppenheten
och var mycket välkomnande vilket är

något som alltid kommer att sitta kvar.

FRÅN PROJEKTET?

andra sidan jorden. Min värdfamilj som

var otroligt välkomnande och hjälpsam,
är definitivt ett av de bästa minnena, om

inte det bästa! Själv kan jag nästan ingen

japanska vilket var svårt ibland eftersom
min värdfamilj kunde ytterst lite engelska,

men det funkade väldigt bra iallafall. Det
här var en fantastisk möjlighet där jag nu
längtar tills jag kan åka dit snart igen!

PROJEKTET?

första som får mig att le är alla fantastiska
människor jag träffat. Jag minns när jag

kom till skolan första gången, där stod alla

japanska elever och tog emot oss svenskar.
De log och så fort jag blivit introducerad

till min värdsyster presenterade hon mig
för sina kompisar som genast tog min

tunga väska med ett leende. Vi tog tunnelbanan, åkte till en restaurang där vi pratade och skrattade i timmar. Det kändes som
att jag hade känt dem i evigheter, skrattet
och värmen kommer jag aldrig glömma.
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Elev för en dag
Besök oss som elev för en dag
och lär känna vår skola!

EN DAG PÅ KLARA

Vi vet att det bästa sättet att lära känna vår skola är att
besöka den. Under ett besök som elev för en dag får du
gå på lektioner, träffa elever från det programmet du
är intresserad av och lära känna våra lärare.
BOKA EN TID

Låter detta som något för dig? Ta kontakt med oss på
skolan, så bokar vi in dig på en tid som passar. Vi ser
fram emot att träffa dig!

CHARLOTTE CARDEGREN SPORRONG >> SYV
SUNDSVALL@KLARAGYMNASIUM.SE
060-13 88 92

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!

TORSDAG

ONSDAG

14 / 10

24 / 11

17.00–19.00

17.00–19.00

TISDAG

18 / 1

17.00–19.00

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
Bankgatan 16

852 31 Sundsvall
klaragymnasium.se/sundsvall

