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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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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.
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KLARA Göteborg
Postgatan

Traditionell undervisning med fokus på lärande
KLARA Göteborg Postgatan är en skola vars

över att vara både certifierad Amnesty

gemenskap. För oss betyder det ett tydligt

FN-rollspel där man får en verklig chans

signum är en hög studiekultur och stark

fokus på processer och metoder som ger
bästa förutsättningarna för att utveckla

kunskaper och ett tydligt lärande. Vi jobbar

med öppenhet och värme för att alla ska
känna sig sedda och välkomna att vara
en del i vår gemenskap.

Skola och FN-skola. Vi anordnar årligen

att praktiskt öva demokrati, argumentation
och förhandling. Vi jobbar med uppgifter
och projekt som värnar om mänskliga

rättigheter. Hållbarhetsarbete är centralt
för skolan och vi genomför hållbarhetsprojekt i alla årskurser.

Vår undervisning och skolmiljö präglas som

På vårt ekonomiprogram har vi ett väl

och trygghet. Vi varierar arbete såväl

jobbar också mycket med EU-frågor. På

helhet av traditionella metoder, studiero
enskilt som i grupp, ämnesvis och tvär-

vetenskapligt. I vår undervisning väljer vi
metoder som tränar eleven inför högre

studier. Vi tar ett gemensamt ansvar för

utvecklat UF-arbete och på programmet
inriktningen juridik arbetar vi mycket på

universitetsförberedande metoder men
också med fallstudier och studiebesök.

ordning och reda i både undervisning och

Naturprogrammet jobbar tydligt med

sättningar för lärande. Vi drivs av att stödja

problemlösning i matematik och har extra

Vi är ett gymnasium som värnar om

På vårt samhällsprogram har vi en profil

känna både elever och lärare från olika

mycket med FN-skolecertifieringen och vi

projekt och aktiviteter. Hos oss kan du växa

och mänskliga rättigheter.

skolmiljö - det skapar lugn och goda förutvåra elever att växa genom utmaningar!

vetenskaplig metod och tränar särskilt
labbtid på schemat.

relationer och vår omvärld. Du får lära

med ett omvärldsperspektiv. Vi arbetar

årskurser och program i såväl vardagen,i

har flera arbeten med social håll-barhet

som person och få en chans att engagera

dig i frågor menade att göra vår värld lite
bättre.

Hos KLARA Göteborg Postgatan är det

globala perspektivet viktigt. Vi är stolta

Vårt teknikprogram jobbar mycket i tvär-

vetenskapliga, ämnesövergripande projekt.
Vår inriktning är design i olika former vilket
innebär att man arbetar utifrån såväl
teori som praktik i de olika arbetena.

BESÖK OSS:

Postgatan 5
411 13 Göteborg
KONTAKTA OSS:
031-10 60 40

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

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

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.

ELEVENGAGEMANG
Vi har många elevföreningar
på skolan så som idrottsföreningen, Amnestygruppen
och Power womens vänner.

Rektorn har ordet
Välkommen till Klara Postgatan! Sedan
1 augusti 2021 har jag förmånen att få

vara rektor på Klara Postgatan. Jag är

mycket glad och stolt över att få vara en
del av en skola med framtiden i fokus.

Vi ser de globala målen och en hållbar
framtid som ett måste och gör aktiva

val för en bättre värld. Om du vill få rätt

förutsättningar för fortsatta studier på en
skola med god studiekultur och ett stort
elevengagemang så har du hittat helt
rätt. Hoppas att vi ses snart!
klarapostgatangbg

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Postgatan

Robert Rosendahl, Rektor

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Postgatan
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KLARA Göteborg
Vallgatan
Den lilla skolan med det stora hjärtat

På KLARA Vallgatan brinner vi för att du ska

dig att engagera sig i ett internationellt

ger dig kunskap, redskap och perspektiv

skolor.

få bästa möjliga gymnasietid. En tid som
på framtiden, men även vänner för livet.

Varje år anordnar vi FN- och klimatrollspel,
en uppskattad del undervisningen. I alla

program ingår kursen “Politik och hållbar
utveckling”. Du får inblick i demokratiska
processer på internationell nivå. FN:s

Globala mål genomsyrar hela vår skola -

vi vill att du ska ut i världen och göra skill-

projekt och besöka en av dessa partner-

Redan från åk 1 förbereder vi dig för

examen och därefter för vidare studier

ute i världen. Studieteknik, källkritik, vetenskapligt skrivande och globala processer

möter dig i alla kurser. Vi erbjuder exempelvis extra handledningstid och extra matte
på alla program.

nad när du avslutat din utbildning. Givetvis

På KLARA Vallgatan arbetar vi kurs-

är vår skola medlem i FN-förbundet.

och ämnesöverskridande för en rimlig

På KLARA Vallgatan jobbar vi med Future

för att ge dig en helhet. Genom att förena

fokus på hållbarhet. Under alla tre studie-

med gemenskap och arbetsglädje tror vi

Minds, ett nationellt kunskapsprogram med
åren kombineras digitalt arbete med

fysiska möten och ett avslutande elev-

arbete i åk 3. Du får aktivt applicera dina

arbetsbelastning. Våra lärare samarbetar

höga ambitioner, hög utbildningskvalitet

att du får de rätta verktygen för att skapa
din framtid.

kunskaper, utveckla insikter och metoder

Rörelseglädje är viktigt för oss därför ges

och civilsamhället. Utöver detta kan alla

känd friskvårdskedja med studentrötter.

tvisten “hållbart företagande”.

populära kurs idrottsspecialisering där

i samarbete med aktörer från näringsliv

all idrott i samarbete med Fysiken, en väl-

våra elever välja UF i åk 3, självklart med

I åk 3 har du möjlighet att välja till vår

Ett av våra stora projekt är ett femländers-

det är fullt fokus på Crossfit.

utbyte. Där fem skolor i olika länder jobbar

Nytt från årsskiftet 21/22 på KLARA Vallgatan

tid och får möjlighet att besöka varandra.

del av vår egen odling.

tillsammans med ett projekt under två års
Andra deltagande skolor finns i Frankrike,

Spanien, Italien och Polen. En möjlighet för

är vår växtvägg där du får möjlighet att ta

Vi har flera internationella projekt på skolan

Italien jobba med olika kulturella projekt

som en av fem skolor i det EU-finansierade

skolorna tillbringar vi en vecka på respektive

och bland annat ingår KLARA Vallgatan

projektet In CC: In Contact, In Culture. In CC
ger en fantastisk möjlighet att lära känna

andra europeiska kulturer och vänner från
hela Europa. Under läsåren 2021/22 och

2022/23 kommer vi tillsammans med våra

partnerskolor i Frankrike, Polen, Spanien och

och uppdrag. Som en del av utbytet mellan
skola med lektionsbesök, sightseeing, sport
och lekar, kulturella utflykter och mycket

mer. Vill du ut och uppleva nya miljöer? Lära
känna nya människor? Välkommen som
medlem i Erasmusklubben!

BESÖK OSS:

Vallgatan 38

UF PÅ ALLA PROGRAM

411 16 Göteborg

Att starta företag är universellt,

KONTAKTA OSS:

därför kan alla våra elever välja

goteborgvallgatan@klaragymnasium.se

“hållbart företagande”.

UF i åk 3. Självklart med tvisten

010-142 10 45

klaragymnasium.se/goteborg-vallgatan
FN-ROLLSPEL + FUTURE MINDS
Varje vår genomför vi FN-rollspel och
givetvis är vår skola medlem i FN-förbundet. Sätt dig in i och få inblick i demokratiska processer på internationell nivå. Är
det du som tar dig till New York sen?

DEN LILLA SKOLAN

MED STOR UTBLICK.
Vi är en liten skola där din möjlighet att
påverka blir större och du har möjlighet
att göra studieresor. 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 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!
klaravallgatan

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Vallgatan

Suah Nilsson, Rektor

Klara Teoretiska Gymnasium
Göteborg Vallgatan

12

Ekonomiprogrammet

Inriktningar:
>> Ekonomi
>> Juridik

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 Gymnasium ger Ekonomiprogrammet dig inte bara be-

hörighet till universitet och högskola, det ger dig också en förståelse för hur

Postgatan och Vallgatan

Ekonomi
Detta är programmet för dig som vill ha fördjupade kunskaper inom ekonomins olika områden. Här studerar du företagsekonomi, redovisning, kalkylering, marknadsföring, organisation, ledarskap och entreprenörskap. Psyko-

logi, engelska och moderna språk ingår också, samt internationell ekonomi

som ger utbildningen ett globalt perspektiv. Du får full behörighet för högre

studier och även chansen att utveckla ditt egna entreprenörskap. Genom att
driva ett UF-företag får du jobba praktiskt med att utveckla, marknadsföra
och sälja en produkt.

Postgatan och Vallgatan

ekonomin och juridik påverkar allt från vår vardag till samhällssystem i en

Juridik

hällets resurser används för att tillgodose människors olika behov, samt

När du läser inriktningen Juridik kommer du att få sätta dig in i hur det såväl

globaliserad värld. Här får du kunskap om hållbar ekonomi och hur samhur företagsekonomin kan användas för att starta och driva ett företag.

svenska som internationella rättssystemet fungerar. Hur fungerar lagboken i
praktiken? Och hur påverkar rättssystemet alltifrån 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.

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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Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar:

>> Naturvetenskap

>> Natur och Samhälle
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.

Postgatan och Vallgatan

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

andra studiemotiverade klasskamrater, engagerade och inspirerande lärare.
Under din utbildning kommer du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt och ett logiskt tänkande, samt få lära dig arbeta vetenskapligt. Detta

kommer du ha nytta av under fortsatta studier och i arbetsliv. Andra ämnen
du kommer läsa är svenska, engelska, moderna språk och samhällsveten-

skap 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.

Naturvetenskapsprogrammet är ett brett universitetsförberedande pro-

gram 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.

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

i kombination med de naturorienterande ämnena också 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.

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

NATUR >> NATUR
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar:

>> Beteendevetenskap
>> Samhällsvetenskap

>> Medier, information & kommunikation

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

Funderar du på hur samhället ser ut i framtiden och hur vi tillsammans
kan arbeta för att skapa en bättre och mer hållbar värld?

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig hur individen och samhället samspelar och hur människors livsvillkor har förändrats över tid. Pro-

grammet ger dig god 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.

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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Postgatan och Vallgatan

Vallgatan

Beteendevetenskap

Medier, information & kommunikation

Inriktningen Beteendevetenskap passar dig som har ett intresse för hur

Vill du ha ett kreativt jobb i framtiden? Är du intresserad av att bli kommu-

lär dig om människors beteende och om samspelet mellan våra tankar,

med inriktning medier, information och kommunikation något för dig. Under

människan fungerar som individ och i grupp, på lokal och global nivå. Du

nikatör, journalist, eller webbredaktör? Då är samhällsvetenskapsprogrammet

känslor och handlingar. Under utbildningen blandar vi teori med praktiska

dina tre år hos oss får du öva praktiskt på att kommunicera via text, bild

inslag som fältstudier och projektarbeten.

och foto med olika mediatekniker inom olika mediekanaler.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter och diskuterar hur du som person

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och

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

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

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

kommunikation är en bred, högskoleförberedande utbildning. Det passar

bakgrund.

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

Postgatan

reklamskolor och gör studiebesök på GP och SVT. Vi får även besök av yrkes-

Samhällsvetenskap

verksamma personer inom reklam- och kommunikationsbranschen. Varje

När du läser samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälls-

mänskliga rättigheter.

vetenskap får du lära dig om strukturer, politik och människors livsvillkor.
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.

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

år hålls också en mycket uppskattad filmfestival på skolan med fokus på
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Teknikprogrammet

Inriktning:

>> Teknikvetenskap
Tycker du det är intressant med tekniska processer, design och gillar att vara

kreativ? Då är teknikprogrammet något för dig. Här får du en gedigen teknisk

utbildning som innefattar allt ifrån CAD, skissteknik och matematik till teknik-

utveckling 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. Du kommer att få lära dig mer
om designprocessen genom arbete med större projekt.

Postgatan

Teknikvetenskap
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. Kreativt tänkande och

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

På programmet får jag göra det jag älskar
mest; design, bild, form och CAD. Vi provar
många olika moment och tekniker, något att
ha nytta av i framtiden!
LEO JULIN

TEKNIK >> TEKNIKVETENSKAP
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Ett år på KLARA
Skolavslutning
v.16–17

Temaveckor: Fred
Postgatan

18/10

10/12

22/10

We change/future minds
Vallgatan

Nobeldagen: Seminarier,
mingel & prisutdelning
Vallgatan

FN-dagen
Postgatan & Vallgatan

v.40

v.38

v.10

KLARA gör skillnad
Postgatan

v.41

FN-rollspel + Europadagen
Postgatan & Vallgatan

MR-dagarna
Vallgatan

20/10

Uppstart Ung Företagsamhet
Postgatan

3/5

v.49

FN-skola: Globala Målen
Postgatan

Uppladdning inför högskoleprovet
Vallgatan

Jämställdhetsvecka
Postgatan & Vallgatan

v.45–46

Klädbytardagar
Postgatan

v.12

Klimatvecka
Vallgatan

v.37

Skoljoggen
Vallgatan

Skolstart

Följ oss på Instagram för att ta del
av vad som händer på våra skolor.

klarapostgatangbg

klaravallgatan

På KLARA står globalt engagemang och

våra lärare möjlighet till kompetensutveck-

Alla våra elever får någon gång under

klassrum, i ett annat land, berikar och ger

internationella projekt högt på agendan.
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Din resa börjar här!

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

Lokala avvikelser kan förekomma. Nedan

Sverige fungerar och hur människor ser

under dina år på KLARA.

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

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 KAN FÅ 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 KAN FÅ LÄRA DIG ÅR 3:

och kommunicera med personer från
bar utveckling och de globala målen.

EXEMPEL PÅ VAD DU KAN FÅ LÄRA DIG ÅR 2:

UTÖKA OCH SKAPA DITT INTERNATIONELLA KONTAKTNÄT

VI FÖRDJUPAR OSS I DE GLOBALA

SKAPA SOCIALA OCH ENTREPREN-

SKRIVER INTERNATIONELLT CV

SE KOMPLEXITETEN OCH MÖJLIGHETER

MÅLEN

(EUROPASS)

VI ERBJUDER HÄR MÖJLIGHET FÖR DIG
SOM ELEV ATT GÖRA EN STUDIE/

UTBILDNINGSRESA UTOMLANDS,

ANTINGEN INOM NORDEN, EUROPA
ELLER ETT ANNAT LAND I VÄRLDEN.

ett livslångt lärande!

(frivilligt och kostnadsfritt). Utlandsvistelsen

på livet ur andra perspektiv. Därför får även

I årskurs 1 får du som elev på KLARA mer

ling utomlands. Att lära sig utanför ett

ÖRIELLA EGENSKAPER

är exempel på vad du kan få lära dig

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.

EXEMPEL PÅ VAD DU FÅR EFTER EXAMEN

PÅ KLARA:

STOR INBLICK OCH KUNSKAP OM
HÅLLBAR UTVECKLING

MÖJLIGHET TILL ETT INTERNATIONELLT
KONTAKTNÄT

INOM HÅLLBAR UTVECKLING GLOBALT

EU- OCH FN-KUNSKAP

EXAMENSMÅLEN FÖR DIN UTBILDNING

CERTIFIKAT FÖR DE INTERNATIONELLA

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
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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 ett tufft
program 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 thorax-

TIPS INFÖR GYMNASIEVALET

människor. Det är ett stort ansvar man

På Naturprogrammet är det viktigt att

ha tålamod, egen drivkraft och att man
tycker kurserna är intressanta. Det är

lätt att påverkas av andras inflytande

när man ska välja gymnasium, exempelvis att man väljer utifrån vad ens vänner

kirurg. Jag har alltid velat hjälpa

bär på, att rädda folks liv. Det känns
mäktigt. Jag har vetat att jag vill bli
läkare ända sedan jag var 5 år. Det

känns verkligen som att vi får de grundläggande kunskaperna och rätt förutsättningar för att komma förberedda

eller familj tycker. Det viktigaste är att

till universitetet.

roligt, man måste inte nödvändigtvis ha

NYA VÄNNER

du tycker att det verkar intressant och
lätt för det.

Jag vill att du ska veta att oavsett vilken

DRIVET HOS LÄRARNA PÅ SKOLAN

att skaffa nya vänner när du börjar på

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, kommer du
gymnasiet. På gymnasiet släpper man

högstadiet, 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.
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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.

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!

KLARA Göteborg
Postgatan

KLARA Göteborg
Vallgatan

11/11 kl. 17.00–19.00

11/11 kl. 17.00–19.00

18/1 kl. 17.00–19.00

18/1 kl. 17.00–19.00

Klara Teoretiska Gymnasium

Klara Teoretiska Gymnasium

Postgatan 5, 411 13 Göteborg

Vallgatan 38, 411 16 Göteborg

1/12 kl. 17.00–19.00

1/12 kl. 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.

klaragymnasium.se

