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Din resa
börjar här
Hösten 2021 slog vi upp portarna till

hållbar utveckling genomsyrar vår verk-

Klara Teoretiska Gymnasium finns idag

världen blir lite bättre och snällare att

Klara Teoretiska Gymnasium i Västerås.

samhet. Vi vill vara med och bidra till att

i sex olika städer från Malmö i söder till

leva i. Klara Teoretiska Gymnasium har

Sundsvall i norr med totalt elva KLARA

därför en tydlig internationell prägel

skolor. Att välja gymnasium är ett av-

där du får möjlighet att engagera dig

stamp, en resa mot den du vill vara och

i både nationella och internationella

vad du vill arbeta med i framtiden. Det

sociala projekt som gör att du växer

är en tid som ger dig kunskap, redskap

som person och din skoltid blir än mer

och perspektiv, men även vänner för

utvecklande.

livet. Klara Teoretiska Gymnasium är

skolan för dig med höga ambitioner där

Du ska efter genomgången utbildning

lar, engagerar och förbereder dig väl för

vidare högre studier och en värld full

vi erbjuder dig en utbildning som utveck-

på KLARA Västerås känna dig rustad för

fortsatta studier på högskola och

av möjligheter där du med din kunskap,

universitet.

ditt engagemang och ditt driv kan göra
skillnad.

Vi är en skola där vår tids stora frågor
som uttrycks i FN:s globala mål för

Varmt välkommen till KLARA Västerås!
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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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Ingenjör Bååths gata 47
722 12 Västerås
KONTAKTA OSS:

KLARA Västerås

Ingrid Ivarsson, Rektor
021 - 31 22 50
vasteras@klaragymnasium.se
klaragymnasium.se/vasteras

För dig som vill uppfylla dina drömmar

KLARA Västerås är en skola för dig med

höga ambitioner och med sikte på fortsatta högre studier. För att du ska lyckas

KLARA Västerås är en skola där FN:s

bra arbete och möjlighet att utmana

genomsyrar våra utbildningar. Vi vill att

en trygg och studiefokuserad miljö.

har därför en tydlig internationell profil

På KLARA Västerås lägger vi stor vikt vid

både nationella och internationella

och får rätt förutsättningar att göra ett

globala mål för hållbar utveckling

dig själv. Vi tror att detta blir möjligt i

omvärlden ska synas i din vardag och

lärare med gedigna ämneskunskaper.

där du får möjlighet att engagera dig i
sociala projekt.

Undervisningen hos oss är inte bara

Men allt handlar inte om studier, det är

utan också för att ge dig självförtroende,

dietid. En aktiv elevkår bidrar till en god

utformad för att ge dig nya kunskaper,

också viktigt att ha roligt under sin stu-

social kompetens och förmåga att ta

gemenskap och anordnar många olika

ansvar.

aktiviteter under året.

Hos oss får du ta del av gästföreläsare,

Vi vill vara skolan du längtar till och trivs

att visa på kopplingen mellan teori och

och själv kan vara med och påverka din

göra studiebesök och studieresor, för

på, en plats där du kan vara dig själv

verklighet. På KLARA Västerås får du

utbildning.

även arbeta med universitetscoacher
under ditt sista gymnasieår för att än

Klara Teoretiska Gymnasium Västerås

steg.

bra i skolan är det viktigt att du trivs

att rekrytera engagerade och skickliga

klaravasteras

mer förbereda dig inför nästa utbildnings-

Varmt välkommen till KLARA Västerås!

UNIVERSITESFÖRBEREDANDE

SOCIALT ENGAGEMANG

STUDIEFOKUS

Vi tränar det vetenskapliga

Utbildningen genomsyras av

Lektionerna har ett uttalat

skrivandet redan från årskurs 1,

FN:s globala mål för hållbar

syfte och en tydlig struktur

så att du är redo för upp-

utveckling med nationella

där vi arbetar aktivt med att

satserna på universitetet.

och internationella projekt.

utveckla en god studieteknik.
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Ekonomiprogrammet

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

PROGRAMFÖRDJUPNING

Inriktning: Ekonomi

Vill du veta hur man startar ett företag eller marknadsför en produkt?
Är du vår nästa framgångsrika entreprenör? Framtidens ekonomi
handlar om att skapa hållbarhet och långsiktiga värden.

På KLARA Teoretiska Gymnasium ger Ekonomiprogrammet dig inte bara
behörighet till universitet och högskola, det ger dig också en förståelse
för hur ekonomin och juridik påverkar allt från vår vardag till samhällssystem i en globaliserad värld.

Här får du förståelse för morgondagens företagande så att du kan
bidra till att skapa en ekonomisk och socialt hållbar framtid. Ekonomi-

inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i företagsekonomi med ett
globalt perspektiv. Vi arbetar med verklighetsnära uppgifter där teori

varvas med praktik genom företagsbesök och föreläsare både från

näringsliv och universitet. Du får även möjlighet att träna och utveckla
din kreativitet, ledarskap och företagsamhet genom att driva eget
företag via Ung Företagsamhet.

300

Marknadsföring

100

Hållbart företagande*

100

Engelska 7

100

*Företagsekonomi - specialisering
INDIVIDUELLT VAL

200

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

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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Ekonomiprogrammet

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

50

INRIKTNING: JURIDIK

Inriktning: Juridik

Är du nyfiken på juridik och vill arbeta som advokat, åklagare eller jurist

i framtiden? Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik ger dig kunskap
om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och du får lära

dig om vilka lagar som styr vårt land och hur de påverkar alltifrån privatpersoner till organisationer och företag.

Du utvecklar förmåga att analysera och bedöma juridiska problem
utifrån styrande lagar, diskutera brottmål och besöka rättegångar. Vi

erbjuder en fördjupning inom Mänskliga rättigheter – ett inkluderande
och hållbart samhälle inom ramen för specialiseringskursen i årskurs

3. Utöver möjlighet till full behörighet för högre studier får du träna och

utveckla din kreativitet, ledarskap och företagsamhet genom att driva
eget företag via Ung Företagsamhet.

300

Affärsjuridik

100

Rätten & samhället

100

Psykologi 2a

50

Filosofi 1

50

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Entreprenörskap & företagande

100

Mänskliga rättigheter – ett inkluderande
& hållbart samhälle*

100

Engelska 7

100

*Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
INDIVIDUELLT VAL

200

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

Programmet har gett mig väldigt mycket
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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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

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

200

Hållbar global utveckling*

100

Engelska 7

100

Inriktning: Naturvetenskap

Drömmer du om att bli läkare, veterinär eller biolog och gillar de naturvetenskapliga ämnena? Naturvetenskapsprogrammet är ett brett

universitetsförberedande program med fokus på naturvetenskap och
matematik.

Här får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt

analytiska tänkande. Genom det senaste inom vetenskap får du vara
med och hitta lösningar för en bättre framtid.

Inom inriktningen fördjupar du dina kunskaper inom naturvetenskap
och matematik. Utbildningen ger dig full behörighet till högre studier

inom medicin, naturvetenskap och teknik. Din nyfikenhet och kreativitet

kommer att stimuleras genom att ta del av aktuell forskning där teori
varvas med praktik med ett stort inslag av experiment och laborationer.

Inom Klara har alla våra utbildningar fokus på de globala målen för en

hållbar utveckling och vi erbjuder en fördjupningskurs Hållbar global
utveckling inom ramen för specialiseringskursen i årskurs 3.

*Naturvetenskaplig specialisering
INDIVIDUELLT VAL

200

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

100
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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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

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATUR & SAMHÄLLE

300

Geografi

100

Samhällskunskap 2

100

Biologi 2

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Internationella relationer

100

Hållbar samhällsutveckling ur
ett globalt perspektiv *

100

Eng 7/Ma 4/Fy 2/Ke 2

100

Inriktning: Natur och samhälle

Vill du ha det bästa av två världar? Studera naturvetenskap och

samhällskunskap parallellt samtidigt som du lär dig hur ämnena också
påverkar varandra, inte minst i frågor om hållbar utveckling.

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och
samhälle är ett spännande tvärvetenskapligt forsknings- och

utbildningsområde. Du kommer få en bredare och djupare förståelse
för hur tvärvetenskapliga samarbeten mellan natur- och samhälls-

vetenskapen kan bidra till nya lösningar för en hållbar framtid både
för individ och samhälle.

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

kunskaper inom geografi och samhällsvetenskap. Det tvärvetenskapliga perspektivet ger dig det viktigaste från både naturvetenskapen
och samhällsvetenskapen. Genteknik och den globala uppvärmningen

är exempel på frågor som är viktiga ur båda perspektiven. Efter studenten har du en bred behörighet som ger dig många möjligheter när det

*Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
INDIVIDUELLT VAL

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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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 & organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Internationella relationer

100

Inriktning: Beteendevetenskap

Hur kan du tillsammans med andra bygga det hållbara samhället för

framtiden? På KLARA Teoretiska Gymnasium ger Samhällsvetenskapsprogrammet dig utöver full behörighet till universitet och högskola en

förståelse för individens möjligheter att kunna påverka både sitt liv och
sin omvärld mot en hållbar framtid.

På inriktning Beteendevetenskap kommer du fördjupa din förståelse
för hur människor tänker och agerar som individ och tillsammans

med andra. Du kommer förstå hur viktig kommunikation och ledarskap är för människors samspel i olika sammanhang. Inriktningen
förbereder dig för yrken där du arbetar med människor exempelvis

psykolog, polis och personalvetare. Du kommer att få möjlighet att

träna och utveckla kunskap och förståelse för att kunna bidra till en
hållbar och rättvis framtid.

Hållbar utveckling för individ
och samhälle*

100

Engelska 7

100

*Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
INDIVIDUELLT VAL

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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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: SAMHÄLLSVETENSKAP

450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Internationella relationer

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.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap
både breddar och fördjupar dina kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området för att få verktyg att bidra till en hållbar

framtid både för dig som individ och vår värld. Det kommer även
ge den en fördjupad förståelse för ett hållbart samhälle genom att

arbeta med frågor om demokrati, makt, kommunikation, etik, genus
och miljö.

Hållbar samhällsutveckling ur
ett globalt perspektiv *

100

Engelska 7

100

*Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
INDIVIDUELLT VAL

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

Skolavslutning
9/6

24/10
FN dagen

19-20/8
Lärar känna Klara

11/1
Uppstart våren

11/11
Gymnasiemässa

25–28/10
Internationell vecka

Skolstart
18/8

22/12
Julavslutning
1/5–6/5
Studieresa annat land

v.21
FN spel

20

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

22

Elevintervju

Lilly om KLARA
FRAMTIDSDRÖMMAR

lektionerna. Drivet som han har för sitt

därför har det varit självklart för mig att

tänker jag, oavsett vad man jobbar med

Min dröm har alltid varit att bli kirurg,

läsa Naturprogrammet. Det är många
som har sagt till mig att det är en tuff
linje och det är det, men vi har fantastiska lärare som finns där för en och

stöttar. De är väldigt peppande och vill
verkligen att man ska lyckas.
ÄLSKAR ATT LABBA

jobb, det är det drivet alla vill uppnå

så strävar man efter det. Att bli exalterad över det man gör!

KLASSKOMPISAR SOM BRYR SIG

För mig är det viktigt att omringa mig

av personer som jag bryr mig om och
som bryr sig om mig. På KLARA har vi

skapat ett band till varandra! För att det

Jag älskar biologi och kemi och jag älskar

ska gå bra i skolan är det viktigt att omge

testa själv och inte bara läsa om det.

med, det tar bort lite av stressen när det

att labba. Det är kul att få pröva och få
Det är spännande att se hur olika saker
påverkar resultatet. En liten avvikelse
kan göra att laborationen får ett helt

sig av personer man kan slappna av
är mycket att göra.

EFTER GYMNASIET DÅ?

annat resultat.

Jag vill vidareutbilda mig till hjärt- och

TIPS INFÖR GYMNASIEVALET

människor. Det är ett stort ansvar man

På Naturprogrammet är det viktigt att

ha tålamod, egen drivkraft och att man

lungkirurg, jag har alltid velat hjälpa
bär på, att rädda folks liv, det känns
mäktigt. Jag har vetat att jag vill bli

tycker kurserna är intressanta. Det är

läkare ända sedan jag var 5 år. Det

när man ska välja gymnasium, exempel-

läggande kunskaperna och rätt förut-

lätt att påverkas av andras inflytande

vis att man väljer utifrån vad ens vänner
eller familj tycker. Det viktigaste är att
du tycker att det verkar intressant och

roligt, man måste inte nödvändigtvis ha

känns verkligen som att vi får de grundsättningar för att komma förberedda
till universitetet.
NYA VÄNNER

lätt för det.

Jag vill att du ska veta att oavsett vilken

DRIVET HOS LÄRARNA PÅ SKOLAN

många vänner, när du kommer till

Jag gillar alla mina lärare, alla har olika
egenskaper som utmärker dem. Min

mattelärare till exempel, som även är

min mentor, man märker hur han drivs
av sitt jobb. Han har en passion för sitt

jobb som verkligen syns under matte-

bakgrund du kommer ifrån, med få eller
gymnasiet skaffar du nya vänner. På

gymnasiet släpper man högstadiet och

får en nystart och kan fokusera på sig
själv. Man hittar sig själv på ett nytt sätt
och man får nya vänner!

Det känns verkligen som att vi får de grundläggande
kunskaperna och rätt förutsättningar för att komma
förberedda till universitetet.

Elevintervju

Adam om KLARA
VARFÖR KLARA? Stämningen på skolan är jättebra, lärarna och eleverna
har en relation där de kan sitta och prata om vad som helst på rasterna.
Jag var på tre olika öppet hus-tillfällen för att känna mig helt säker på
mitt val och det var just relationen mellan elever och lärare jag fastnade

för. Våra lärare vill verkligen att vi ska lyckas och jag är jättenöjd med
min klass.

FÖRBEREDD INFÖR FRAMTIDEN Jag läser Ekonomiprogrammet och det

bästa med programmet är att vi verkligen blir förberedda för framtiden.
Vi lär oss hur ett företag fungerar, vilka lagar vi har och hur de kommer

till, vilket är väldigt spännande. I exempelvis privatjuridik får vi kunskap
om bland annat lagar och regler när det kommer till bostadsköp, äktenskapsrätt och annat som man kommer ha användning av senare i livet.

Efter gymnasiet vill jag läsa vidare inom ekonomi, möjligtvis nationalekonomi. Det hade också varit väldigt roligt starta ett eget företag.

UNG FÖRETAGSAMHET Jag är inne på sista delen av arbetet med mitt
UF-företag och det har varit otroligt kul och lärorikt att få starta och

driva ett eget företag. Jag och några klasskompisar valde att ta fram
träningströjor. Vi har fått ta ett helhetsansvar för vårt företag och

hanterat budgetfrågor, tagit kontakt med banker och hittat rådgivare.

Vi har stött på motgångar under arbetets gång och fått lära oss att det
inte alltid är enkelt att driva ett företag, men det har varit en bra
erfarenhet och väldigt roligt!

LÄRARNA STÖTTAR OSS Våra lärare är riktigt bra på att anpassa uppgifter
efter varje elevs behov, de ser till att utmana oss om en uppgift är för

lätt och under tiden finns de till hands, stöttar och motiverar oss så att
vi ska lyckas.

Vi har även läxhjälp måndag-torsdag efter skoltid, då stannar olika lärare
kvar och hjälper till med uppgifter, inför prov eller har en extra genomgång i ett ämne. Det är väldigt tacksamt att få den hjälpen efter skoltid.

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.

TIPS TILL DIG SOM SOM SKA VÄLJA GYMNASIUM! Tänk framförallt på vad
du själv är intresserad av, inte vad dina vänner tycker. Det är viktigt att
du är motiverad att plugga det program du har valt. Lägg mycket tid
på att hitta det som känns bäst för dig!
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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!

TISDAG

LÖRDAG

16 / 11

4 / 12

18.00–19.00

10.00–11.30

LÖRDAG

TORSDAG

12 /2

28 / 4

10.00–11.30

17.30–18.30

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
Ingenjör Bååths gata 47
722 12 Västerås

klaragymnasium.se/vasteras

