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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.

Södra flyttar inför läsårsstart 2022 tillbaka

till vår permanenta adress på Tullgårdsgatan 12 på Söder. Vi blir en del av Campus

Södermalm - ett toppmodernt skolcampus
med tre andra gymnasieskolor. Där har vi

två egna våningar och delar matsal, kafé
och idrottslokal med de andra skolorna.

På KLARA Södra får du möjlighet att utmana
dig själv i en trygg och studiefokuserad

miljö. Varje vecka träffas våra lärare för

att utveckla undervisningen som ska vila

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - detta gör vi för att på bästa sätt
anpassa den efter våra elevers behov.

Du som elev börjar träna på det vetenskapliga skrivandet i årskurs ett och bygger

succesivt kunskaper inför gymnasie-

arbetet i årskurs tre. Genom övning av

studieplanering och studieteknik lär du
dig att ta ansvar för ditt lärande och

bli självständig vilket förväntas av dig
när du studerar vidare på universitetet.

Vår aktiva elevkår och våra andra elev-

BESÖK OSS:

SOCIALT ENGAGEMANG

Natur och Teknik

KLARA Södra

Ekonomi, Samhäll,
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Våra elever driver skolföreningar
och gör skillnad både på skolan
och i samhället.

LÄRARE MED UTVECKLINGSFOKUS
Våra lärare utvecklar undervisningen tillsammans med
kollegor, dig och din klass.

iviteter under året, något som stärker
den redan goda gemenskapen på

skolan. Vi vill vara skolan du längtar till

och trivs i, en plats där du kan vara dig

STUDIEFOKUS

själv och kan vara med och påverka

Lektionerna har uttalade

din utbildning.

lärandemål och en tydlig
struktur.

Välkommen till oss på KLARA Södra.

KLARA Södra är en skola för dig med

höga ambitioner. Vi har sedan starten
år 2001 byggt en trygg skola med god
struktur.

Vi har självklart positiva förväntningar

på dig. Tillsammans bygger vi en kultur
som främjar lärande och kreativitet
genom öppenhet och respekt.

För att du ska lyckas bra i skolan är

det viktigt att du trivs och får förut-

sättningar att göra ett bra arbete. Det
vill vi som är lärare och skolledare på
KLARA Södra ge dig.

Lotten Nimar, rektor
Stockholm Södra

KONTAKTA OSS:
070-168 00 97

klaragymnasium.se/sthlmsodra

föreningar anordnar många olika akt-

Klara Teoretiska Gymnasium

120 30 Stockholm

stockholmsodra@klaragymnasium.se

Rektorn har ordet

klara.sodra.gymnasium

Hammarby Fabriksväg 23

Klara Teoretiska Gymnasium
Stockholm Södra

KLARA Östra är gymnasieskolan med

den. Därför ser vi till att du får tydliga

fokus på dig och dina mål. Vår trivsam-

strukturer i dina studier och alltid närhet

närhet till tunnelbanan. Vi är en skola

tiga pedagoger som finns där för

ma skola ligger centralt på Gärdet med

till dina lärare, mentorer och andra duk-

med bra gemenskap där alla känner

att motivera dig.

varandra, vilket ger en skön stämning
på skolan.

Vi har ett gemensamt fokus på globala
frågor, internationella relationer och

Alla elever ska ha samma förutsättning

skolutbyten. Vi förbereder dig också för

med att du ska känna glädje och inspi-

och lokalt samhälle, med socialt ansvar

för att överträffa dina mål och utveck-

Östra vill vi ge dig en spännande, rolig

för att lyckas och vi jobbar varje dag

att verka och leva i ett hållbart globalt

ration hos oss. Vi tror på att du kan lära

och omtanke om varandra. På KLARA

las som person. Oavsett om du redan

och framförallt en lärorik gymnasietid.

nu vet vad du vill göra efter studenten
eller inte, hjälper vi dig att utvecklas

Välkommen till oss på KLARA Östra!

och Natur

KLARA Östra

BESÖK OSS:

LÖPANDE FEEDBACK

Ekonomi, Samhäll
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Hos oss får du snabb feedback på dina prestationer,
så att du kan fortsätta att
utvecklas.

CENTRALT LÄGE
Vårt centrala läge gör det
enkelt att pendla till skolan.

KUNNIGA LÄRARE
Våra lärare kan sitt ämne
och hjälper dig nå dina mål.

Rektorn har ordet
På KLARA Östra kommer du att bli

utmanad att förverkliga dina drömmar,

men inte innan vi gett dig rätt förutsättningar. Det är först när du är trygg i dig
själv och i skolan som du har möjlighet
att växa - vi hjälper dig att nå dit. En

viktig del av din utbildning hos oss är

att du ska vara förberedd inför vidare
studier. Därför kommer du få testa på
de arbetssätt man har på högskolor

och universitet, gå på studiebesök på

högskolor och på gästföreläsningar här
på skolan.

Oliver Ylvenius, rektor

Klara Teoretiska Gymnasium
Klara Teoretiska Gymnasium
Stockholm Östra

115 38 Stockholm
KONTAKTA OSS:
070-218 68 14

oliver.ylvenius@klaragymnasium.se
klaragymnasium.se/sthlmostra

och sätter ribban precis där du vill ha

klaraostra

Värtavägen 65

Stockholm Östra

På KLARA Sollentuna arbetar vi i nära

relation till dig som elev för att kunna
stötta dig på bästa sätt i din strävan

att nå dina mål. Vi är en liten skola där
alla känner alla. Studiero och trivsel är
viktigt för oss tillsammans med god

sammanhållning mellan er elever och
mellan elever och personal - vi vill att

du ska kunna nå din fulla potential hos
oss.

Kunskap och utveckling sker delvis i

klassrummet, men vi tror att du även

behöver inblick i den omvärld vi lever
i för att få ett hållbart lärande – ett

lärande som ger dig mycket goda för-

utsättningar för steget efter gymnasiet. Vi är en FN-certifierad skola där
FN:s globala mål vävs in i undervis-

ningen, allt för att du ska få insikt i och
perspektiv på det du lär dig i skolan.

Lärande sker i många sammanhang,
vi använder därför våra kontakter

BESÖK OSS:

Turebergsvägen 3

och Natur

KLARA Sollentuna

Ekonomi, Samhäll

08

FN-CERTIFIERAD SKOLA
mål och hjärtefrågor i all
vår undervisning.

TEORI OCH VERKLIGHET
Vi gör många studiebesök och
samarbetar med företag.

och genomför olika studiebesök för

Välkommen till oss på
KLARA Sollentuna.

RESOR UTOMLANDS
Genom vårt samarbete med
Erasmus kan vi erbjuda våra
elever att åka på studieresor.

Rektorn har ordet
Det första som slog mig när jag började
som rektor på Klara Sollentuna den 1

augusti 2021, efter att tidigare arbetat
som universitetslärare i pedagogiskt

ledarskap, var hur skolan skapar unika

möjligheter för eleverna. Vi arbetar nära

varandra i lärande team med ett fokus:
att du ska uppfylla dina drömmar!

Drömmar om vidare studier på universitetet och din framtida karriär i Sverige

eller utomlands, den viktigaste medlemmen i det teamet är du.

På KLARA Sollentuna har du nära till
din framtid!
klarasollentuna

Klara Teoretiska
Gymnasium Sollentuna

08-58 57 55 81

klaragymnasium.se/sollentuna

Vi använder även naturen runt om oss

i undervisningen.

KONTAKTA OSS:
sollentuna@klaragymnasium.se

med både universitet och näringsliv.

att varva teori, praktik och upplevelser

191 47 Sollentuna

Vi väver in FN:s globala

Anders Danell, rektor

Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna

I augusti 2022 slår vi upp portarna för

Vi på KLARA Norra brinner för att du

slagning av KLARA Västra och KLARA

under dina tre år hos oss. Vi kommer

nya KLARA Norra som är en samman-

Norra som flyttar in i sprillans nya lokaler
på Campus Vasastan i Stockholm.

Campus Vasastan kommer att vara ett
modernt och klimatsmart campus med
större ytor bättre studiemiljö för våra
elever. Vi kommer att få egna lokaler

och klassrum, samt gemensamma utrymmen som skolmatsal, elevcafé och
takterass vilka delas med de andra
skolorna.

ska få den bästa möjliga utbildningen
ge dig alla förutsättningar att nå dit

du vill. Våra lärare kommer se till skapa

en personlig relation med just dig och
stötta dig men också lita på att du tar

och Natur

KLARA Norra & Västra
bildar nya KLARA Norra

Hösten 2022 finns vi på
PERSONLIG SKOLA

Ekonomi, Samhäll
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Du kommer ha en personlig
relation både med vår rektor
Carolin och alla dina lärare.

tion hos oss.

Varmt välkommen till oss!

STUDIEMOTIVERADE ELEVER
Hos oss läser du tillsammans
med likasinnade elever som
satsar på skolan.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
En tydlig plan i alla ämnen där du
får träna upp de förmågor som
krävs för att studera universitet och
högskola.

Rektorn har ordet
På KLARA Norra har vi höga förväntningar på våra elever, och på oss själva.

Eftersom vi är en mindre skola har jag
och lärarna möjlighet att lära känna

alla våra elever. Vi stöttar och vägleder

dig, och hjälper dig att vidga ambitioner
och nå dina mål.

Hos oss får du kunskaper som du har

användning av när du studerar på hög-

skolan eller universitet. Vi vill att du ska
kunna ta dig an vad som helst i fram-

tiden, oavsett vilket program du väljer
på gymnasiet.

Carolin Lysell, rektor

Klara Teoretiska Gymnasium
klaranorragymnasium

Klara Teoretiska Gymnasium
Stockholm Norra

KONTAKTA OSS:
08-462 34 50

klaragymnasium.se/sthlmnorra

elever ska ha samma förutsättningar
att du ska känna glädje och inspira-

på Karlbergsvägen 77.

stockholmnorra@klaragymnsaium.se

eget ansvar för dina studier. Alla våra
att lyckas, och vi jobbar varje dag på

nya Campus Vasastan

Stockholm Norra
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Campus
Södermalm
Stockholms största och
modernaste gymnasiecampus

På Södermalm i Stockholm bygger vi ett toppmodernt gymnasiecampus.
Det nya campuset kommer att vara beläget längs kajen vid Norra Hammarbyhamnen, med direkt anslutning till Mälaren och Tullgårdsparken.
Hit flyttar KLARA Södra som en av fyra gymnasieskolor tillsammans med
ProCivitas Stockholm, LBS Södra och IHR, Internationella Hotell och
Restaurangskolan.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Inne på campus delar de fyra gymnasieskolorna på en stor härlig ljusgård där alla elever kan mötas och samlas. Här finns också ett elevcafé

och en gemensam matsal. Eleverna från IHR kommer att driva kvarterskrogen och bageriet där man har möjlighet att köpa med sig nybakat.
EGNA SKOLLOKALER

KLARA Södra kommer att ha 2 helt egna våningsplan i huset där lokalerna

är anpassade för våra elever med moderna klassrum och laborationssalar.

ATTRAKTIV SKOLMILJÖ

Med planerad inflytt sommaren 2022 skapar vi här en mötesplats för
elever från hela Stockholm som kan utvecklas i en modern och
attraktivt skolmiljö mitt i centrala Stockholm.

14

Campus Vasastan
Ett modernt och klimatsmart
gymnasiecampus

I Vasastan i Stockholm skapar vi ett modernt och klimatsmart campus
för KLARA Norra och Västra som tillsammans bildar nya KLARA Norra,

flytten till det nya campusen går av stapeln i augusti 2022 tillsammans
med Sjölins Vasastan och Drottning Blankas Gymnasieskola.
KLIMATSMARTA VAL

På Campus Vasastan står miljö och hållbarhet i fokus. Vi kommer att

arbeta med återbruk, återvinning och energieffektivitet och campuset

kommer att bli en av Stockholms mest moderna skolfastigheter. Du som
elev får de bästa förutsättningarna för lärande i en attraktiv skolmiljö

anpassad efter framtidens behov.

SKOLKÖK MED HÅLLBAR INRIKTNING

Campusets matsal med eget skolkök kommer att ligga på plan två, här

kommer skolmaten att lagas från grunden. Mätning av matsvinn, Co2beräkning och resthantering är en del av kökets hållbara koncept och
du som elev kommer att ha möjlighet att påverka matsalens menyer
via en interaktiv skolmatsapp.
TAKTERASS MED VÄXTHUS

På Campus Vasastan kommer det även att finnas en gemensam

takterrass på plan sex som är tillgänglig för alla. Här kan våra elever

koppla av och mötas under raster. Det finns även ett eget växthus där
du har möjlighet att experimentera med odlingar som till exempel
aerodynamisk odling.

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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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

PROGRAMFÖRDJUPNING
NORRA:

300

Inriktning: Ekonomi
Vill du veta hur man startar ett företag eller marknadsför en produkt?
Är du vår nästa framgångsrika entreprenör? På Ekonomiprogrammet
med inriktning ekonomi får du en bred utbildning som passar dig som

vill plugga vidare inom redovisning, ekonomi, juridik eller marknadsföring. Du får jobba såväl teoretiskt som praktiskt och får en försmak av
hur det är att studera på högskola eller universitet. Inriktningen kommer

också att ge dig en förståelse för hur ekonomin och juridik påverkar allt
från vår vardag till samhällssystem i en globaliserad värld.

Detta är programmet för dig som önskar nå fördjupade kunskaper
inom ekonomins olika områden. Här får du studera företagsekonomi,
marknadsföring, entreprenörskap och juridik samt lära dig hur

samhällets resurser används för att tillgodose människors olika behov.

Psykologi, engelska och moderna språk ingår också, samt internationell
ekonomi som ger utbildningen ett globalt perspektiv. Du lär dig arbeta

målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra.

Retorik 100, Marknadsföring 100,
>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

Ekonomiprogrammet

Inriktningen ger teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta,

Företagsekonomi – specialisering 100

driva och utveckla ett företag. Sist med inte minst kommer du att

SOLLENTUNA:
Ledarskap & organisation 100, Affärsjuridik
100, Marknadsföring 100.

utveckla din företagsamma sida när det är dags att starta ett eget
UF-företag.

ÖSTRA:
Företagsekonomisk specialisering 100,
Marknadsföring 100, Internationella

Norra, Sollentuna och Östra

Relationer 100.
INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

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

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA
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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

50

INRIKTNING: JURIDIK

300

Affärsjuridik

100

Rätten & samhället

100

Psykologi 2a

50

Filosofi 1

50

PROGRAMFÖRDJUPNING

Inriktning: Juridik

Är du nyfiken på juridik och vill arbeta som advokat, polis eller revisor i

framtiden? Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig kunskap
i hur det svenska rättssystemet fungerar. Du får också lära dig om vilka
lagar som styr vårt land och hur de påverkar alltifrån privatpersoner till
organisationer och företag.

På inriktningen juridik kommer du att ställas inför konkreta juridiska

problem. Vad är rätt och vad är fel i olika situationer? Du lär dig allt i
både teori och praktik: från vilka lagar som är styrande till att lösa

konkreta juridiska problem, diskutera brottsmål och besöka rättegångar.
Genom att driva ett UF-företag får du dessutom jobba praktiskt både
med redovisning och marknadsföring.

300

NORRA:
>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

Ekonomiprogrammet

Retorik 100, Humanistisk specialisering 100,
Entreprenörskap och företagande 100
SOLLENTUNA:
Etnicitet & kulturmöten 100, Ledarskap &
organisation 100, Internationella relationer 100.
SÖDRA:
Entreprenörskap & företagande 100,
Poltik och hållbar utveckling 100, Humanistisk

Norra, Sollentuna, Södra och Östra

samhällsvetenskaplig specialisering 100.
ÖSTRA:
Entreprenörskap & företagande 100,
Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering 100, Internationella relationer 100.
INDIVIDUELLT VAL

Programmet har gett mig väldigt mycket
200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se

Tänkbara yrken: Advokat, Jurist, Åklagare
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

100
2500

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

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

Kemi 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

PROGRAMFÖRDJUPNING
>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

1150

Engelska 5

NORRA:

200

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 kompetenta lärare, där du får fördjupa dig i matematik, biologi, kemi och
fysik. Du kommer omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken genom

olika experiment i vår labbsal. 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.

Naturvetenskaplig specialisering 100,
Retorik 100.
SOLLENTUNA:
Naturvetenskaplig specialisering 100,
Bioteknik 100.
SÖDRA:

Norra, Sollentuna, Södra och Östra

Naturvetenskaplig specialisering 100,
Bioteknik 100.
ÖSTRA:
Naturvetenskaplig specialisering 100,
Internationella relationer 100.
INDIVIDUELLT VAL

Jag älskar biologi och kemi och jag älskar
200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se

Tänkbara yrken: Advokat, Jurist, Åklagare
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

100
2500

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

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

23

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

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATUR & SAMHÄLLE

300

Geografi

100

Samhällskunskap 2

100

Biologi 2

100

PROGRAMFÖRDJUPNING
NORRA:

300

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 naturveteskapliga
ämnena fysik, kemi och matematik med studier av hur människan

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

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

Retorik 100, Geografi 100
>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

Inriktning: Natur och samhälle

perspektivet ger dig det viktigaste från både naturvetenskapen och

Naturvetenskaplig specialisering 100,

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

SOLLENTUNA:

har du en bred behörighet som ger dig många möjligheter när det

Naturvetenskaplig specialisering 100,

kommer till vidare studier.

Bioteknik 100, Historia 2 100.
INDIVIDUELLT VAL

Naturvetenskapsprogrammet

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

100
2500

Sollentuna och Norra

Jag tycker att KLARA är en skola med
bra sammanhållning och på naturlinjen

Tänkbara yrken: Advokat, Jurist, Åklagare

hjälper alla varandra vilket bidrar till den
härliga stämningen.
LINN LOH LINDHOLM

NATUR >> NATUR & SAMHÄLLE

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

25

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 & organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

NORRA: Humanistisk & samhällsveten-

300

>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

skaplig specialisering 100, Psykologi 2b 50,
Retorik 100, Religionskunskap 2 50.
SOLLENTUNA: Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering 100, Pedagogisk

Samhällsvetenskapsprogrammet
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 vårt samhälle är
uppbyggt. Här får du lära dig att söka och kritiskt granska och tolka

information och utveckla din förmåga att se samband och bakgrund till
människors reaktioner och handlingar.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
passar dig som har ett intresse för 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
kunskaper i ämnen som psykologi, sociologi och pedagogik.

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 och
universitet.

kommunikation 100, Etnicitet och
kulturmöten 100.
SÖDRA: Psykologi 2b 50, Religionskunskap
2 50, Humanistisk & samhällsvetenskaplig
specialisering 100, Etnicitet & kulturmöten

Norra, Sollentuna, Södra och Östra

100.
ÖSTRA: Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering 100, Politik &
hållbar utveckling 100, Internationella
Programmet passar mig eftersom jag

relationer 100.
INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se

Tänkbara yrken: Advokat, Jurist, Åklagare
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

är intresserad av hur vårt samhälle är
uppbyggt och hur människor fungerar i
olika sociala sammanhang.

100
2500

ELIN ERIKSSON

SAMHÄLL >> BETEENDEVETENSKAP

Poängplan

27

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: SAMHÄLLSVETENSKAP

450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

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. Efter studenten har du en bred behörighet till högskolor och universitet.

När du läser Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap får du lära dig om strukturer, politik och människors livsvillkor.

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv.

300

Du tränar upp ditt analytiska tänkande och utvecklar din förmåga att

PROGRAMFÖRDJUPNING
SOLLENTUNA:

Du får även reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik,

tolka och förklara olika fenomen med hjälp av samhällsvetenskapliga

Humanistisk & samhällsvetenskaplig
>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

Samhällsvetenskapsprogrammet

specialisering 100, Etnicitet & kulturmöten
100, Internationella relationer 100.

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.

NORRA:
Retorik 100, Sociologi 100, Humanistisk &
samhällsvetenskaplig specialisering 100

INDIVIDUELLT VAL

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

Sollentuna och Norra

100
2500
Jag har fått bättre förståelse för hur
omvärlden fungerar, både politiskt,

Tänkbara yrken: Advokat, Jurist, Åklagare

ekonomiskt och socialt. Samt hjälpt mig
att kunna framföra för min åsikt
JOSEFIN KRUSE

SAMHÄLL >> SAMHÄLL

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

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
400

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

INRIKTNING: INFORMATIONS-,
OCH MEDIETEKNIK

300

Dator-, & nätverksteknik

100

Programmering

100

Webbutveckling

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

400

Design 1

100

Digitalt skapande 1

100

Digitalt skapande 2

100

Teknik specialisering

100

INDIVIDUELLT VAL

Teknikprogrammet

Inriktning: Informations- & medieteknik

50

Samhällskunskap 1b

PROGRAMGEMENSAMMA

>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

29

Är matematik, fysik och teknik några av dina favoritämnen? Gillar du
samtidigt att vara kreativ? Då kan inriktningen informationsteknik och

medieteknik med fokus på design vara programmet för dig. Här får du en

gedigen teknisk utbildning som innefattar allt ifrån CAD och matematik
till teknikutveckling och hållbar utveckling.

Vår inriktning information- och medieteknik med fördjupningen design

är utformad efter arbetssätt och villkor hämtade från spelbranschen
och andra designområden. Du får kunskap om hela produktions-

processen och hur samspelet mellan grafiker, programmerare, ljudläggare och producenter påverkar slutresultatet. Utöver det kommer

du att arbeta i branschaktuella datorprogram, utveckla spel i både 2D

och 3D till konsol, desktop och mobil. Teknikprogrammet är högskoleförberedande och efter utbildningen har du behörighet till utbildningar

inom teknik- och naturvetenskap, men även inom andra områden.

200

>> Se kursutbud på klaragymnasium.se
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

100
2500

Södra

Jag är intresserad av matematik och
problemlösning. Det bästa är att man får

Tänkbara yrken: Advokat, Jurist, Åklagare

friheten att skapa egna produktioner i
arbetsgrupper.
ROBERT KUPFERSCHMIED

TEKNIK >> INFORMATIONS- & MEDIETEKNIK

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

31

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

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

400

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

INRIKTNING: TEKNIKVETENSKAP

100

Matematik 4

100

Teknik 2

100
400

>> Mindre förändringar i våra fördjupningskurser kan förekomma.

Programmering 1

100

Teknik specialisering

100

Politik & hållbar utveckling

100

Geografi 1

100
200

> Kontakta skolan för kursutbud
GYMNASIEARBETE
TOTALT:

Har du lätt för att lära dig nya saker och har en fallenhet för att förstå

tekniska processer? Då är teknikprogrammet något för dig. Här får du en
gedigen teknisk utbildning som innefattar allt ifrån matematik och fysik

till teknikutveckling och de senaste framstegen inom hållbar utveckling.
Programet passar dig som vill ha kunskaperna för att skapa tekniska
innovationer, som bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

På inriktningen teknikvetenskap hos oss får du studera teknik och teknisk
utveckling samt teknikens roll i samhället. Du läser fysik och matematik
till samma nivå som på naturprogrammet, men här läser du även

fördjupningskurser inom teknik och lär dig därför även om teknikveten-

skapens arbetsmetoder, så väl som verktyg för matematisk modellering,

SÖDRA:

INDIVIDUELLT VAL

Inriktning: Teknikvetenskap

300

Fysik 2

PROGRAMFÖRDJUPNING

Teknikprogrammet

simulering och styrning. Inriktningen ger dig kunskap i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering,

simulering, styrning och reglering. Kreativt tänkande och entreprenörskap
i kombination med teknisk kunnande genomsyrar utbildningen för att

du ska ges förutsättningar för att vara med och forma en hållbar framtid.

100
2500

Södra

Vi lär oss roliga saker som att 3D-modellera
och programmera, samtidigt som vi sätter

Tänkbara yrken: Advokat, Jurist, Åklagare

oss in i samhällets utmaningar där tekniken
kan bli lösningen.
KRISH CHAMAT

TEKNIK >> TEKNIKVETENSKAP

32

Elevintervju

Mina om KLARA
MITT GYMNASIEVAL En vän till mig från grundskolan, som då var en av

skolans elevambassadörer, pratade väldigt positivt om KLARA vilket gjorde
mig väldigt intresserad. Jag besökte skolan på öppet hus och gymnasie-

mässan och kände att KLARA hade det jag sökte, så det blev mitt förstahandsval. För mig är det viktigt att gå på en skola med bra lärare och
en skola som erbjuder bra utbildning med många möjligheter efter
gymnasiet.

KLARAS LÄRARE Våra lärare är underbara, de ser verkligen till att hålla
undervisningen intressant, relevant och är pedagogiska. De inkluderar

oss i mycket, vilket gör att alla är engagerade på lektionerna. De är noga
med att lära oss att tänka kritiskt, på det sättet förbereder de oss för

livet efter gymnasiet och fortsatta studier på högskola och universitet.
Vi har en bra relation till våra lärare och de är väldigt roliga. Dörren står
alltid öppen för oss, även om de har mycket att göra.

EN TRYGG SKOLA För mig som går Naturprogrammet innebär det en hel

del plugg och det är ganska tufft och krävande många gånger. Det som
gör allt värt det är att vi har så roligt även under de mer krävande

perioderna. Vi kan alltid skämta med våra lärare och har roligt i skolan.

Det känns som att vi är en stor familj, vi alla hjälps åt, samarbetar och
tillsammans ser vi till att vår skola är en trygg plats att vara på.

TEORI I PRAKTIKEN Som den naturelev jag är, älskar jag att labba. Det är

ett bra sätt att tillämpa teorin i praktiken och att få experimentera. Jag
har lärt mig massor, exempelvis hur kemikalier sätts ihop och vad som
händer i kroppen när man bär på ett virus.

KLARA I VERKLIGHETEN Vi gör flera studiebesök, exempelvis har vi besökt
Karolinska Universitetssjukhuset och fått se deras laboratorium och hur

det fungerar. Vi har även varit på Naturhistoriska museet, det är nog mitt
favoritbesök.

EFTER GYMNASIET Jag vill läsa vidare på KTH och bli inredningsarkitekt.

Jag har alltid haft en inredare inom mig och alltid tyckt om att göra om

i mitt rum och velat bestämma hur det ska se ut hemma. Jag sitter gärna
i timmar och tittar på inredningsprogram på TV och YouTube, jag får
mycket inspiration av att se före- och efter-projekt.

För mig är det viktigt att gå på en skola med bra lärare
och en skola som erbjuder bra utbildning med många
möjligheter efter gymnasiet.

34

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 en europeisk och global
kontext och vi gör 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

37

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.

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.
BOKA EN TID

Låter detta som något för dig? Ta kontakt med oss på

skolan, så bokar vi in dig. Du hittar mer information på
vår hemsida. Vi ser fram emot att träffa dig!

KLARAGYMNASIUM.SE > VÄLJ SKOLA > ELEV FÖR EN DAG

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!

Sollentuna
1/12 KL. 17.00–18.30

19/1 KL. 17.00–19.00
2/2 KL. 17.00–18.30

20/4 KL. 17.00–18.30

20/4 KL. 17.30–18.30 - DIGITALT

Södra
4/12 KL. 11.00–13.00

9/12 KL. 17.00–19.00
22/1 KL. 11.00–13.00
3/2 KL. 17.00–19.00

28/4 KL. 16.30–18.00

Norra

Östra

7/12 KL. 17.00–19.00

17/11 KL. 17.30–19.00

2/2 KL. 17.00–19.00

26/1 KL. 17.30–19.00

20/1 KL. 17.00–19.00
21/4 KL. 17.00–19.00

1/12 KL. 17.30–19.00

4/5 KL. 17.30–19.00

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.

klaragymnasium.se

