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

>> Ekonomi
>> Naturvetenskap
>> Samhällsvetenskap

Vi har flytta
t
till nya, fräs
cha
lokaler!

Din resa
börjar här
På Klara Teoretiska Gymnasium Malmö

kommer vi lära dig hur du skriver veten-

du resonerar kring det som sker i vår

något som ger dig ett försprång på

bryr vi oss om dig, hur du tänker och hur

skapligt och gör genomtänkta analyser,

omvärld. Vi tror på dig och din förmåga,

högskolan.

därför kommer vi att utmana och

uppmuntra dig att jobba för att nå din

På KLARA Malmö tycker vi att vår samtid

utmanad att nå längre eller om du

verkligheten utanför skolan genom att

fulla potential, oavsett om du vill bli

är viktig, därför låter vi våra elever möta

behöver extra stöd. Vi utgår alltid från

delta i flera spännande projekt så som

dig och dina behov. Som elev hos oss

klimatrollspel, nordisk språkkonferens

kommer du lära dig att ta eget ansvar

och driva företag inom ramen för Ungt

för dina studier och din utveckling,

Företagande. Vi vill ge dig redskapen du

samtidigt som du får stöd av våra

behöver för att utvecklas i livet. Oavsett

engagerade och kompetenta lärare.

om du redan nu vet vad du vill göra i

För att förbereda dig inför dina studier

livet eller om du är mer osäker hjälper vi

efter gymnasiet får du lära dig källkritiskt

dig att utvecklas och nå dina mål.

tänkande redan från början. Utöver det
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Ringar på vattnet

Utveckling

Välkommen
till KLARA

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.

vara och vad du vill arbeta med. Vi vill självklart ge dig tre

Att välja gymnasium är ett avstamp: en resa mot den du vill

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 nationella och internationella 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

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.

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.

kunskap, ditt engagemang och ditt driv kan göra skillnad.

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

Vår skola | 05

BESÖK OSS:
Gibraltargatan 2
211 18 Malmö
KONTAKTA OSS:

KLARA Malmö

040-641 63 70
malmo@klaragymnasium.se
klaragymnasium.se/malmo

För dig som vill uppfylla dina drömmar

Vi har flytta
t
till nya fräsc
ha
lokaler!

På Klara Teoretiska Gymnasium i Malmö

både på

individer. Det betyder att vi coachar dig

mässig nivå men

är vår styrka att vi ser våra elever som
att nå dit du vill utifrån dina drömmar

och ambitioner. Vi vill att du ska ha stort

inflytande över din skola – därför är du
omgiven av engagerade lärare som

lyssnar och som kommer att kämpa för
dig.

Vi tror på den personliga kontakten och
har därför kontinuerliga uppföljningar

med våra elever där vi pratar om dina
utvecklings- och förbättringsmöjligheter.

Vi är en skola för dig med höga ambi-

en kunskaps-

även som människa.

Hos oss har du som elev stort inflytande

över din utbildning. Vi vet att det blir
bäst om våra elever får vara med och
tycka till.

Vår skola ligger centralt nära både

Malmös centralstation och universitets-

området. Vi erbjuder dig en bra arbets-

miljö, trevliga skollokaler, bra lektionssalar och en god laborationsmiljö

tioner. Vi vill ge dig underlagen att växa,

klaramalmo

Klara Teoretiska Gymnasium Malmö

FN:S GLOBALA MÅL

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

FRAMTIDSFOKUS

Undervisningen genom-

Alla våra program är

Efter tre år hos oss är du

syras av FN:s globala mål

högskoleförberedande

rustad för en värld full av

för hållbar utveckling.

möjligheter.
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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

300

Internationell ekonomi

100

Företagsekonomi specialisering

100

Marknadsföring

100

INDIVIDUELLT VAL

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. Sist med inte minst kommer

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

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. Inriktningen
ger teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta, driva och utveckla
ett företag.

200

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

100
2500

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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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: JURIDIK
Affärsjuridik
Filosofi 1
Psykologi 2a
Rätten och samhället
PROGRAMFÖRDJUPNING

Inriktning: Juridik

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

framtiden? Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig kunskap
i 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.

50
300
100
50
50
100
300

Internationell ekonomi

100

Entreprenörskap & företagande

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
INDIVIDUELLT VAL

100
200

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

100
2500

Jag valde juridik eftersom jag alltid varit
intresserad av det. Efter studenten vill
jag läsa vidare i USA, så just nu satsar
jag på det.
ALEXANDRA REINHOLD
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

Kemi 1

100

Fysik 1a

150

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATURVETENSKAP

400

Biologi 2

100

Kemi 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

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.

200

Naturvetenskaplig specialisering

100

Politik och hållbar utveckling

100

INDIVIDUELLT VAL

Inriktning: Naturvetenskap

200

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

100
2500
Natur är ett bra program där du får en
bred behörighet. Men det är viktigt att du
tycker att kemi och matematik är roligt,
annars kommer du inte trivas.
SARA NIHAD
NATUR >> NATURVETENSKAP
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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

Kemi 1

100

Fysik 1a

150

Moderna språk

100

INRIKTNING: NATUR OCH SAMHÄLLE

300

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Politik och hållbar utveckling

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Samhällskunskap 3

100

INDIVIDUELLT VAL

Inriktning: Natur och samhälle

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

passar dig som vill läsa naturvetenskapliga ämnen och som även är
intresserad av samhällsfrågor. Här får du utveckla din nyfikenhet,

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

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

samspelar med miljön, samhället och tekniken. Du får också fördjupade
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
kommer till vidare studier.

200

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

100
2500
Jag är intresserad av samhällsfrågor
och ville inte bara läsa naturvetenskapliga ämnen. På natur och samhälle får
man en bra blandning.
ZACHARIAS FREJD
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 och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

PROGRAMFÖRDJUPNING
Historia 2a

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.

300
100

Humanistisk & samhällsvetenskaplig
specialisering

100

Retorik

100

INDIVIDUELLT VAL

200

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

100
2500

Jag har alltid varit intresserad av hur
människors beteende påverkar samhället,
därför valde jag beteendevetenskap.
Efter gymnasiet vill jag läsa till psykolog.
ANITA BASIL
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.

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

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

etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv.
Du tränar upp ditt analytiska tänkande och utvecklar din förmåga att
tolka och förKLARA olika fenomen med hjälp av samhällsvetenskapliga

metoder. Detta har du stor nytta av när du studerar vidare. Efter dina
tre år hos oss har du en bred behörighet för fortsatta studier inom det
samhällsvetenskapliga området.

Humanistisk & samhällsvetenskaplig
specialisering

100

Retorik

100

INDIVIDUELLT VAL

200

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

100
2500

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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Elin om KLARA
Samhällsprogrammet,
inriktning beteendevetanskap.

Jag läser Samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap på
KLARA Malmö. Programmet passar mig eftersom jag är intresserad av
hur vårt samhälle är uppbyggt och hur människor fungerar i olika
sociala sammanhang.
TRYGG SKOLMILJÖ

För mig är det viktigt att gå på en skola där jag känner mig trygg, har
stöttande lärare och en bra relation till dem. KLARA är en liten skola där

alla känner alla och lärarna vet vem man är, vilket känns skönt och tryggt.
Jag upplever att man snabbt får en bra relation till både elever och
personal, det skapar en väldigt bra gemenskap på skolan. Skolan ligger

även nära Centralstationen, så även om man bor långt bort kan man

enkelt ta sig till skolan, det underlättar mycket för de som bor längre ifrån.
FRAMTIDSDRÖMMAR

Efter gymnasiet vill jag studera vidare på Polishögskolan, helst i Stockholm.
Jag har alltid velat bli polis och mitt mål är att börja jobba som polis och
därefter avancera och arbeta som mordutredare. Samhällsprogrammet

och beteendevetenskap känns som helt rätt start för med tanke på mina
framtidsmål.

TIPS INFÖR GYMNASIEVALET

Mitt bästa tips till dig som står inför gymnasievalet är att välja ett program
som du tycker är intressant! Läs igenom de olika programmen noggrant

och vilka kurser som ingår. Lägg tid på att verkligen tänka igenom ditt
val!

För mig är det viktigt att gå på en skola där jag känner mig
trygg, har stöttande lärare och en bra relation till dem

Besök oss | 21

Prova-på-dagar
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 se hur våra lärare arbetar med
våra elever.

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 på en tid som passar. Vi ser
fram emot att träffa dig!

JESSICA MAURITZSSON >> STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
TELEFONNUMMER: 040-64 16 370

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.

TISDAG

TORSDAG

10 nov

10 dec

TISDAG

TORSDAG

17.00–19.00

17.00–19.00

26 jan

6 maj

17.00–19.00

17.00–19.00

Klara Teoretiska Gymnasium
Gibraltargatan 2
211 18 Malmö
klaragymnasium.se/malmo

