KLARA GÖTEBORG POSTGATAN
KLARA GÖTEBORG VALLGATAN

Dags att välja
gymnasium?
Vi rustar dig för en värld
full av möjligheter!

>>
>>
>>
>>

Ekonomi
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknik

Din resa börjar
på KLARA
Att välja gymnasium är ett avstamp, en resa mot
den du vill vara och vad du vill arbeta med. Vi vill
självklart ge dig tre roliga år hos oss på Klara

Teoretiska Gymnasium – men vi kommer också att
utmana dig och se till att du får de bästa
förutsättningarna för att utvecklas.

På Klara Teoretiska Gymnasium kommer du att

få möjlighet att engagera dig i projekt som gör att

din skoltid blir ännu mer utvecklande och värdefull.
Vi vill rusta dig för en värld av möjligheter där du

med din kunskap, ditt engagemang och ditt driv kan
göra skillnad.

Välkommen att börja din resa tillsammans med
oss på Klara Teoretiska Gymnasium.
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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.

Driv

Nyfikenhet

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.

lära sig att ta ansvar och bidra till en

Hållbarhet

Livslångt lärande

tre dimensionerna av hållbarhet: det

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.

Ett mer hållbart
gymnasium
På KLARA tänker och agerar vi hållbart
Hållbar utveckling är enligt oss en

PÅ KLARA genomsyras undervisningen

behov utan att äventyra kommande

frågor står i centrum. Våra elever får

utveckling som tillfredsställer dagens

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vår tids stora utmaning handlar om att
göra kloka och hållbara val så att vår
värld kan leva vidare.

av FN:s globala mål, där vår tids stora

bättre värld genom kunskaper inom de
sociala, miljön och ekonomin.
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BESÖK OSS:

Traditionell undervisning med fokus på resultat
Vi är ett personligt gymnasium där du

Hos KLARA Göteborg Postgatan är det

olika årskurser. Hos oss kommer du att

flertalet olika projekt och inslag i under-

lär känna både elever och lärare från
växa som person och få en chans att

engagera dig i projekt. Vår skola präglas
av studiero och kreativitet, något som

du kommer märka oavsett vilket program
du väljer.

globala perspektivet viktigt. Därför har vi

Teknik och Natur

KLARA Göteborg
Postgatan

Ekonomi, Samhäll,

Postgatan 5
HÖG STUDIEKULTUR
Studiemotivationen och
viljan att ge det lilla extra är
hög hos våra elever.

AKTIVA VAL FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
Undervisningen genomsyras av arbete
med de globala målen och vi gör aktiva val för en bättre värld. Hos oss
serveras t.ex. vegetarisk lunch.

mänskliga rättigheter dagar och projekt

ELEVENGAGEMANG

kvalitet på undervisningen så tror vi att

Vi har många elevföreningar

gemenskap.

föreningen, Amnestygruppen

vägen till kunskap är omtanke, glädje och

på skolan så som idrottsoch Power womens vänner.

Rektorn har ordet
Välkommen till oss på KLARA Postgatan!
Vi är mycket stolta över vår fina skola
med kvalificerad undervisning och

goda studieresultat. Hos oss älskar vi
kunskap och goda relationer vilket
leder till goda förutsättningar för

lärande. Kom gärna och besök vår

verksamhet för att uppleva den inför
ditt gymnasieval.

Jennie Arpfjord, Rektor

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Postgatan

klaragbg

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Postgatan

KONTAKTA OSS:
031-10 60 40

goteborgpostgatan@klaragymnasium.se
klaragymnasium.se/goteborg-postgatan

visningen. Exempel på detta är FN-rollspel,
samt hållbarhetsprojekt. Förutom hög

411 13 Göteborg

| 06

BESÖK OSS:

På KLARA Göteborg Vallgatan brinner vi för

och hög utbildningskvalitet med gemen-

tiden. En tid som ger dig kunskap, redskap

rätta verktygen för att skapa din framtid.

att du ska få den bästa möjliga gymnasieoch perspektiv på framtiden, men även
vänner för livet. Varje år anordnar vi FN-

och klimatrollspel på skolan, vilket är en
uppskattad del av undervisningen Inom
samtliga program läser du även kursen
“politik och hållbar utveckling” som är en
viktigt del i vårt arbete för en mer hållbar

värld. Genom att förena höga ambitioner

skap och arbetsglädje tror vi att du får de
Undervisningen hos oss är inte bara

och Natur

Den lilla skolan med det stora hjärtat

VARIERAD UNDERVISNING

Ekonomi, Samhäll

KLARA Göteborg
Vallgatan

Vallgatan 38

Vi har kopplingar till
universitet och Ung företagsamhet inom alla program.

FRAMTIDSFOKUS
Vi har ett stort globalt
engagemang, anordnar
framtidsdagar och har
FN-rollspel.

också självförtroende, social kompetens

på oss, satsar vi på dig och lovar dig tre

utmanande, lärorika och givande år på
KLARA Göteborg Vallgatan.

DEN LILLA SKOLAN
Vi är en liten skola där din
möjlighet att påverka blir
större. Hos oss blir du sedd.

Rektorn har ordet
Välkommen till vår centrala skola. Här

jobbar entusiastisk och passionerad

personal med elevernas måluppfyllelse
i centrum. Hos oss ska man kan kunna

möta världen och känna kunskapsglädje,
gemenskap och trygghet på samma

gång. Det individanpassade, varierade
lärandet är alltid i fokus och vi möter

varje elev med värme och kvalitet. Att

komma till oss ska vara ett steg till att nå

lite längre och lite högre. Studietempot
är högt men behållningen stor. Tillsam-

mans breddar och fördjupar vi perspek-

tiven på vårt samhälle och gör dig redo
för livet!

Suah Nilsson, Rektor

klaravallgatan

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Vallgatan

KONTAKTA OSS:
010-142 10 45

goteborgvallgatan@klaragymnasium.se
klaragymnasium.se/goteborg-vallgatan

utformad för att ge dig kunskaper, utan
och förmåga att ta ansvar. är du satsar

411 16 Göteborg

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Vallgatan
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Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi & Juridik

Finns på: Postgatan och Vallgatan

Ekonomi
Detta är programmet för dig som vill ha fördjupade kunskaper inom
ekonomins olika områden. Här studerar du företagsekonomi, redovis-

ning, kalkylering, marknadsföring, organisation, ledarskap och entreprenörskap. Psykologi, engelska och moderna språk ingår också, samt
internationell ekonomi som ger utbildningen ett globalt perspektiv. Du

Vill du veta hur man startar ett företag eller marknadsför en produkt? Är du
vår nästa framgångsrika entreprenör eller jurist? Framtidens ekonomi

handlar om att skapa hållbarhet och långsiktiga värden. På KLARA Teoretiska

får full behörighet för högre studier och även chansen att utveckla

ditt egna entreprenörskap. Genom att driva ett UF-företag får du jobba
praktiskt både med redovisning och marknadsföring.

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 kunskap om hållbar ekonomi och hur samhällets resurser används för
att tillgodose människors olika behov och hur företagsekonomin kan
användas för att starta och driva ett företag.

Finns på: Postgatan och Vallgatan

Juridik
När du läser inriktningen Juridik kommer du att få sätta dig in i hur det
såväl svenska som internationella rättssystemet fungerar. Vilka är

egentligen de lagar som styr ett samhälle? Och hur påverkar de allti-

från privatpersoner till organisationer och företag? Du får lösa konkreta
juridiska problem utifrån de rättskällor och metoder som du lär dig att

använda under utbildningen. 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.

Jag har dels fått en större förståelse för
ekonomi, men också mycket praktiskt som
privatjuridik och kontraktlagar. Det har jag
användning av redan nu.
ARON JANSSON

EKONOMI >> EKONOMI
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Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap, Natur och samhälle

Finns på: Postgatan och Vallgatan

Naturvetenskap
Detta är utbildningen för dig som vill plugga i en stimulerande miljö

med andra studiemotiverade klasskamrater och kompetenta lärare.
Under din utbildning kommer du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt och ett logiskt tänkande samt få lära dig att arbeta med

vetenskaplig text och metod som du kommer ha nytta av i fortsatta
Gillar du matematik och de naturvetenskapliga ämnena? Drömmer du om
att bli läkare, veterinär eller biolog och är beredd att jobba för att nå dina

mål? Om du är redo för en utmaning så är detta programmet för dig. Natur-

vetenskapsprogrammet är ett brett universitetsförberedande program med

fokus på naturvetenskap och matematik. Här får du utveckla din nyfikenhet,

studier och arbetsliv. Matematik, biologi, kemi och fysik är ämnen du
kommer fördjupa dig i. Andra ämnen du kommer läsa är svenska,

engelska, moderna språk och samhällsvetenskap, vilket ger dig en bred

akademisk grund. Efter dina tre år är du väl förberedd för högre studier
med en av de bredaste behörigheterna till högskolor och universitet.

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

Finns på: Postgatan och Vallgatan

Natur och samhälle
Detta är inriktningen för dig som är nyfiken på samspelet mellan

miljö, samhälle och vetenskap. Med inriktningen natur och samhälle

får du kombinationen av både de naturorienterande ämnena samtidigt
som du får en förståelse för hur samhället och världen fungerar.

Här har du en bred inriktning som dig de bästa förutsättningarna

för vidare studier. Du får lära dig att utveckla ett naturvetenskapligt
förhållningssätt som du kommer ha stor nytta av när du studerar
vidare. Ditt logiska tänkande, problemlösningsförmåga och språk

kommer också sättas på prov och utvecklas. Efter studenten har du

en bred behörighet som ger dig många möjligheter för vidare studier.

Natur är ett bra program där du får en bred
behörighet. Men det är viktigt att du tycker att
kemi och matematik är roligt, då kommer du att
trivas!
SARA NIHAD

NATUR >> NATURVETENSKAP
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Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

>> Beteendevetenskap

tankar, känslor och handlingar. Under utbildningen blandar vi teori med

Inriktningar:

>> Samhällsvetenskap

>> Medier, information & kommunikation

Finns på: Postgatan och Vallgatan

Inriktningen 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
praktiska inslag som fältstudier och projektarbeten.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter och diskuterar hur du som person

Är du intresserad av hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det styrs? Funderar

är en del av samhället. Du kommer även få läsa psykologi och sociologi

skapa en bättre och mer hållbar värld? På Samhällsvetenskapsprogrammet får

hällsbakgrund. När dina tre år är över kommer du vara kittad och klar

du på hur samhället ser ut i framtiden och hur vi tillsammans kan arbeta för att

där vi studerar samspel mellan kön, åldrar och individer av olika sam-

du lära dig hur individen och samhället samspelar och hur människors livsvillkor

för vidare akademiska studier.

har förändrats över tid. Programmet ger dig full behörighet till universitet och
högskola, samtidigt får du en förståelse för individens möjligheter att kunna

påverka både sitt liv och sin omvärld mot en hållbar framtid. Efter studenten har
du en bred behörighet till högskolor och universitet.

Finns på: Postgatan

Samhällsvetenskap
När du läser samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap får du lära dig om strukturer, politik och människors livs-

villkor. Du får reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik,

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

Du kommer också att genomföra volontärspraktik som innebär att du
en gång i veckan under en 10-veckorsperiod kommer vara ute och
praktisera inom en välgörenhetsverksamhet.

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.

Jag har lärt mig hur de olika sidorna av
ett komplext samhälle hänger ihop och blivit
mer allmänbildad. Alla delar av utbildningen
känns relevanta.
JAKOB ÄRNLÖV

SAMHÄLL >> SAMHÄLLSVETENSKAP
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar:

>> Beteendevetenskap
>> Samhällsvetenskap

>> Medier, information & kommunikation

Finns på: Vallgatan

Medier, information & kommunikation
Vill du ha ett kreativt jobb i framtiden? Är du intresserad av att bli kommunikatör, journalist, eller webbredaktör? Då är samhällsvetenskapsprogrammet
med inriktning medier, information och kommunikation något för dig. Under

dina tre år hos oss får du öva praktiskt på att kommunicera via text, bild och
foto med olika mediatekniker inom olika mediekanaler.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och
kommunikation är en bred, högskoleförberedande utbildning. Det passar

dig som drömmer om ett kreativt yrke och vill lära dig att genomföra pro-

jekt från idé till färdig produkt. I utbildningen ingår medieämnen så som
grafisk formgivning, textkommunikation och foto. Du kommer att få jobba
praktiskt med tidnings-, reklam- och filmprojekt där vi bland annat samarbetar med reklamskolor och gör studiebesök på GP och SVT. Vi får även
besök av yrkesverksamma personer inom reklam- och kommunikations
branschen. Varje år hålls också en mycket uppskattad filmfestival på
skolan med fokus på mänskliga rättigheter.

Den här inriktningen är ett givet val för
dig som tycker om att skapa projekt,
kommunicera och använda din fantasi.
OLIVIA LYDÉN

SAMHÄLL >>MEDIER, INFORMATION, KOMMUNIKATION
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Teknikprogrammet

Progr
amfördj
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g:
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n!

Finns på: Postgatan

Inriktning: Teknikvetenskap
Tycker du det är intressant med tekniska processer och gillar att vara kreativ?
Då är teknikprogrammet något för dig. Här får du en gedigen teknisk utbild-

ning som innefattar allt ifrån CAD och matematik till teknikutveckling och de
senaste framstegen inom hållbar utveckling. Programmet passar dig som

vill läsa vidare inom ett yrkesområde som kräver grundläggande kompetens
inom det tekniska området.

På inriktningen teknikvetenskap hos oss får du studera teknik och teknisk

utveckling samt teknikens roll i samhället. Du studerar fysik, matematik och
kemi och lär dig koppla det till tekniska processer. Inriktningen ger dig

kunskap i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk
modellering, simulering, styrning och reglering. Kreativt tänkande och

entreprenörskap genomsyrar utbildningen, som ger dig full behörighet till
högskolan och till samtliga ingenjörsutbildningar.

Det jag gillar mest med industriell design är
att du får användning både av din konstnärliga
sida och din akademiska sida.
NINA DEREBAN

TEKNIK >> TEKNIK
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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.

21 |

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 eller anmäl dig direkt 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!

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 Göteborg
Postgatan

KLARA Göteborg
Vallgatan

20/10 kl. 16.30–19.40

20/10 kl. 17.00–19.00

26/11 kl. 16.30–20.30

26/11 kl. 17.00–19.00

14/1 kl. 16.30–19.40

14/1 kl. 17.00–19.00

Klara Teoretiska Gymnasium

Klara Teoretiska Gymnasium

Postgatan 5, 411 13 Göteborg

Vallgatan 38, 411 16 Göteborg

25/11 kl. 17.00–19.00

25/11 kl. 16.30–20.30

klaragymnasium.se

