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Vi har stor respekt för våra elever och här blir 

du behandlad som en vuxen person. Vårt jobb 

är att förbereda dig inför vuxenlivet och framtiden, 

oavsett om du vill studera vidare på universitetet 

eller om målet är att ta dig igenom gymnasiet en dag 

i taget. För oss är det väldigt viktigt att varje elev på 

Kungsängsgymnasiet ska trivas och känna sig trygg.

När är provet? Vad ska jag göra i morgon?  

Ovissheten är stressande för många. Den stressen 

och maktlösheten vill vi få bort och därför jobbar vi 

extra mycket med ordning och struktur. Du får bättre 

kontroll över dina studier när vi i personalen håller 

en god framförhållning och planerar långt i förväg. Vi 

följer upp och utvärderar för att se hur allt löper på 

och coachar dig när du fastnat eller känner dig osäker.

När jag ser hur varje elev utvecklas, får kunskap 

och växer både mentalt och socialt, från första dagen 

fram till studenten, blir jag otroligt stolt.  

Den känslan är fantastisk.

Anna Wiklund

Rektor

Kungsängsgymnasiet

Aldrig tidigare har jag känt en så välkomnande 

miljö. Här hälsar alla på varandra, elever som 

lärare. Vi bemöter varandra med respekt helt enkelt.

 Här kan ni elever vara aktiva i elevråd och elev

kår med syftet att just era idéer ska få genomslag. 

Det är då ni hamnar i centrum på riktigt.

 För vad är en skola utan er elever? Det blir en 

rätt trist arbetsplats. När ni är här och vi ser hur 

arbetet mellan lärare och elever ger resultat växer 

vi som skola ännu mer. Ett exempel på det är det 

avslutande gymnasiearbetet som i år rullat igång 

direkt. Överallt ser man elever som redan i septem

ber arbetar efter en plan. Ni vet att ett sådant arbete 

också ger den extra skjutsen för övrigt arbete. Lärar

na trivs också vilket märks tydligt. De gör saker som 

man inte måste göra på en traditionell skola. Detta 

är nämligen ingen traditionell skola. Kungsängs

gymnasiet är en skola med mycket god stämning.

Dag Ingvar Nilson

Biträdande rektor

Kungsängsgymnasiet

KUNGSÄNGSGYMNASIET  

HAR EN PLATS FÖR ALLA.

VI KAN HJÄLPA 
JUST DIG
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Efter att i tre år kämpat med 

ditt skolarbete, prov, rapporter, 

praktik och allt annat så är du 

klar. Det firar vi med ett stort 

avslutningskalas med musik 

och jubel. Det är den största 

höjdpunkten varje år när vi 

släpper iväg våra elever ut i 

livet. Vi vet att du är väl rustad 

när du lämnar oss och kliver 

rakt in i framtiden.
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NÄRHET 
ÄR VIKTIGT

För oss är det viktigt att du  

får hjälp och vi stöttar dig i dina  

studier och din utveckling. 

Vi  har skol sköterska, kurator, 

 specialpedagog,  bibliotekarie, 

coach, studie- och yrkesväg-

ledare och mycket mer.

All personal på skolan har ett 

enormt elevengagemang!  

Vi försöker hela tiden se varje 

elev. Tanken är att gymnasiet blir 

precis så bra som du själv vill.  

Vi satsar allt för att du ska lyckas. 

BIBLIOTEK & GYM 
Vi har ett stort fint bibliotek och ett välutrustat 
gym. Vi serverar härligt god mat och har ett 

mysigt och ombonat café. 

STUDIEMILJÖ 
Vi har flera studiemiljöer där du kan plugga i 
lugn och ro, antingen ensam eller i grupp. 

BE YOUR OWN BOSS 
Du som väljer ett yrkesprogram har chansen 

att vara med i Ung Företagsamhet där du lär 

dig driva eget företag. UF ingår när du läser 

Entreprenörskursen i Ekonomiprogrammet.  

Här får du mer tid till dig själv  

och vi tar oss tid till dig. 

Vi som jobbar här gör vårt yttersta för att 

du ska lyckas och för att du ska få det stöd 

du behöver. Vi är stolta över vår höga kom-

petens och kvaliteten i våra utbildningar. 

VI VILL ATT  

DU SKA LYCKAS!

6
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STUDIEMILJÖ
VI HAR SKAPAT EN STUDIEMILJÖ 

SOM GÖR DET LÄTTARE 

ATT FOKUSERA PÅ PLUGGET.

Studiemiljön har ljuddämpande 

möbler för både grupper och om 

man vill studera mer enskilt. 

Julia 

Vi höll oss ofta i studiemiljön i ettan 

då det var rätt nervöst. Då var det 

skönt att kunna stänga in sig lite 

tills man kände sig tryggare.

Lova
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Jag valde Kungsängsgymnasiet för att den ligger 

lite närmare. Eftersom jag bor utanför Sala får jag 

pendla ändå en bit in till stan. Jag gick högstadiet i 

Avesta och hade inte hört så mycket innan. Jag visste 

nästan ingenting om skolan. Jag valde Samhällsprogrammet just för att det är en bred linje med flera 
olika inriktningar. Jag kommer att plugga vidare ef

ter studenten men jag vet inte till vad, så jag har lagt 

till lite kurser så att jag kan välja sjuksköterskespå

ret eller statsvetare och allt där emellan. Lärarna vill 

se oss lyckas. Är det något som vi upplever som lite 

problematiskt så försöker de alltid hitta en lösning 

för att det ska funka så smidigt som möjligt för alla. 

Gymnasiet är mycket roligare än högstadiet 

eftersom man kan välja att plugga det man är 

intresserad av. Vi har också utbyte med andra länder. 

Jag åkte på en resa till Makedonien som var väldigt 

kul. Kungsängsgymnasiet har en så varm miljö 

jämfört med andra skolor runtomkring och jag ångrar 

inte en sekund att jag började här. <

KRISTINA NORÉN

VILL DU 
VETA MER OM 

ELEV FÖR EN DAG? 

Läs mer på vår hemsida 

kungsangsgymnasiet.se

SA
SAMHÄLLSPROGRAMMET
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Elevkåren är en självständig, demokratisk 

 organisation som är skapad av elever, för elever.  

Vår vision är att skapa gemenskap och samman

hållning, och på så vis göra din gymnasietid så 

givande som möjligt. 

För att lyckas med detta arrangerar vi i KSKåren 

diverse aktiviteter och evenemang som kan vara allt 

från temaveckor och fester, till föreläsningar och 

turneringar. 

Vi välkomnar alla elever på skolan att bli medlem

mar, vilket är helt gratis och en förutsättning för att 

delta i det vi arrangerar. Genom oss i kåren kan du 

också bilda egna utskott, kommittéer och föreningar. <

”DET HANDLAR OM 

ATT LEVA SIN GYMNASIETID 

– INTE ÖVERLEVA DEN.”

KÅREN TILL 
DIN TJÄNST

Bakre raden fr. v: Yusuf Celik, Eymen Bilal, Bismillah Ahmadi. Främre raden fr. v: Emilia Enstedt, Abdulwali Nuri.
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@kungsangsgymnasiet

@kungsangsgymnasiet
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Höstfesten anordnas av Elevkåren innan höstlovet varje år. Både 

lärare och elever är involverade och många passar på att spexa 

och klä ut sig. Här kan man skära pumpor, gå den läskiga spökvand

ringen, spela spök boll, vara med på andra aktiviteter, tävla och 

vinna roliga priser, vara med i eller titta på en höstshow och avsluta dagen med en läskig gemensam fika. <

HÖSTFEST
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Finklädda i kostym och långklänning genomförs 

föredrag och redovisningar om Nobelpristagare 

under förmiddagen. Efter lunch minglar vi till

sammans i klassrummen och mot eftermiddagen 

serveras en trerättersmeny i riktig Nobelanda. 

Dagen avslutas med en bal.  <

DAGARNA INNAN NOBELDAGEN FIRAR 

KUNGSÄNGSGYMNASIET MED EN EGEN NOBELFEST. 

NOBELFEST

16

@kungsangsgymnasiet

@kungsangsgymnasiet

DET VAR EN BRA 
TID I MITT LIV

När man står utanför betongbyggnaden ser man 

inte hur härlig stämning det är på Kungsängs

gymnasiet. Jag utvecklades enormt och hade bra 

lärare som jag hade kul tillsammans med, man blev 

kompis med personalen. Jag hittade så bra vänner och några av oss har flyttat ihop i en lägenhet i  
Uppsala där vi pluggar på universitet. 

Vill du komma någonstans måste du veta vad 

som krävs av dig. Skolarbetet är inte alltid kul men 

man måste ta sitt eget ansvar och lägga upp det på 

en nivå som man själv pallar. Mitt tips är att sikta 

högt och att landa lagom. <

SKOLAN VAR NAJS  

FÖR JAG FICK GÅ MIN EGEN VÄG. 

DET VAR DÅ JAG HITTADE 

MIN EGEN IDENTITET.
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Höstfest, maskerad, volleybollfest, 
seminarier och Nobelfest är lite  
av det som händer under året.  

Läs mer på Facebook, Instagram 
och på vår hemsida.  

Här får du mer tid till dig själv  

och vi tar oss tid till dig. 

HÄR HÄNDER 

DET GREJER

19

@kungsangsgymnasiet
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Vårt bibliotek är väldigt välbesök och det är 

nästan alltid elever här. Många sitter och jobbar, 

lånar skrivaren och använder böckerna för att få svar 

på sina frågor. Det används som en studiemiljö. 

Här får man vara sig själv, men ändå en del av en 

gemenskap. Det är aldrig någon som frågar varför man 

är här. Stämningen är skön när eleverna sitter och pra

tar samtidigt som de pluggar. Det blir väldigt levande och det sjuder av glädje,  nyfikenhet och livsvilja. 
Kungsängsgymnasiet är stort men ändå såpass 

litet att man blir sedd. Lärarna vet vilka eleverna är och här är du någon. Det finns en närhet. Man får 
göra mycket roliga saker och får en chans att utveck

las. Det är ett äventyr. 

Ingenting är omöjligt här. Det går att påverka även 

som elev. Det gör inte något om man inte bestämt sig 

vilken skola man vill gå på från dag ett. Sök det du 

själv tycker verkar sjysst och det är ingen skam i att 

byta. Ge det en chans och välj med hjärtat. <

INGENTING 
ÄR OMÖJLIGT

Karin Hultén, 

bibliotekarie

I BIBLIOTEKET ÄR DU ALDRIG ENSAM.  

DET ÄR SKÖN STÄMNING MED ELEVER 

SOM PLUGGAR OCH PRATAR MED VARANDRA. 
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I VÅRT MODERNA CAFÉ HITTAR DU ALLT FRÅN KAFFE,  

MACKOR OCH BULLAR, TILL SMOOTHIES OCH FRUKT.  

DU KAN SNABBT FYLLA PÅ MED ENERGI INFÖR NÄSTA LEKTION 

SÅ ATT DU ÄR PIGG OCH STARK HELA DAGEN. 

23

FYLL PÅ
MED ENERGI 

I CAFÉET
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Lova Lundgren och Julia Hedlund går ekonomi

programmet och har startat ett UFföretag som 

ska sälja lösögonfransar, lim och andra tillbehör till 

ett så bra pris som möjligt. 

– Det är en enkel affärsidé men vi är båda två 

 intresserade av smink och skönhetssaker, säger Lova. 

Under höstlovet åkte de till Spanien på semester och passade på att spela in klipp till en reklamfilm 
till sitt UFföretag. De vill vara med och tävla i  Årets Reklamfilm i Västerås UF. – Vi har tidigare bara filmat på skoj, men nu 
klipper vi ihop något som blir seriöst. Vi har skrivit 

manus och tänkt igenom vad det ska vara för känsla i filmen. Vår produkt ska kopplas till känslan av att 
det är härligt nere vid stranden med närheten till 

havet där man njuter av sin semester, säger Julia.

Det är inte första gången som Julia och Lova 

 startat företag. Förra året startade de ett företag 

med affärsiden att sälja en mobilapp.

– När vi startade med UF i ettan var det svårt 

och lite skrämmande eftersom vi inte kunde alla 

begrepp. Jag var jättenervös när jag skulle ringa ett 

samtal och berätta om vårt företag första gången, 

men man lär ju sig och nu känns det mycket lättare, 

säger Julia.

– Vi på Kungsängsgymnasiet var nog de första  

i hela Sverige som kör UF både i ettan, tvåan och trean, säger Lova. Hon ser fler fördelar med skolan.
– Vi valde Kungsängsgymnasiet för att det går 

åt en massa tid till att pendla. Det kändes onödigt att ta sig till Västerås när det finns en bra skola bara 
hundra meter bort. Vi vill plugga och träna, men ock

så bara vila på kvällen. Det känns viktigt att bara ta 

det lugnt och inte bara stressa hela tiden. Vi behöver 

inte gå upp tidigt på morgonen så vi får lite längre 

sovmorgon. Bara en halvtimme extra på morgonen 

gör jättemycket.  <

REKLAMFILM
I SPANIEN
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Elevrådet är helt nytt på Kungsängsgymnasiet 

och startade 2018. Önskemålet om att skolan 

behövde ett elevråd kom främst från rektorn Anna 

 Wiklund.  Eleverna fångade upp det, engagerade sig 

och har blivit positivt bemötta av alla på skolan.

Elevrådets mål under 2018 var att först välja 

en styrelse och efter det organisera och skriva de 

 stadgar elevrådet ska styras av nu och i framtiden. 

Under hösten kommer detta arbetet att fortgå.

– Vi lägger grunden för nästa val som blir i 

 januari 2019 så att elevrådet blir en bra plattform 

där vi kan föra fram elevernas talan, säger Maja 

Homér, ordförande i elevrådet.

Tanken med elevrådet är att de fungerar som en 

tratt där de tar in önskemål och frågor från eleverna, 

sållar ut det viktigaste och tar frågorna vidare till 

rektor och skolledning för att sedan kunna nå ut 

till hela skolan. Elevrådet består av en styrelse och 

representanter från varje klass och det är viktigt att 

så många som möjligt engagerar sig.

– Klanka inte ner på skolan om du inte vill vara 

med och försöka göra det bättre – var med och på

verka, uppmanar Maja Holmér.

Elevrådets framtidsvision är att se en skola där 

elever, lärare och skolledning arbetar tillsammans mot 

samma mål – att skapa den ultimata skolan för alla.  <

ELEVRÅDET
’’ELEVRÅDET BLIR EN BRA PLATTFORM 

DÄR VI KAN FÖRA FRAM ELEVERNAS TALAN’’

Jacob Forsberg (kassör), Eymen Bilal, Linda Westerlund (sekreterare), Maja Holmér (ordf.), Abdulwali Nuri, Fredda Kanje, Philip Lindman.
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PT passar dig som har intresse för att träna och 

hjälpa andra få förståelse för sin egen kropp och 

hur den fungerar. 

Du kan jobba med allt inom träning och hälsa, 

plugga vidare till fritidsledare, idrottslärare, sjukgymnast, undersköterska, sjuksköterska med flera. 
Det är en bra bas för många olika yrken.

Vi blandar teori med praktik. På skolan har vi  

ett gym med många olika träningsredskap, ett 

konditions och uppvärmnings rum med spinning

cyklar, roddmaskin, löpband och crosstrainer samt 

en spegelsal för gruppträning. 

Efter ett läsår har du läst 100 poäng och då är 

man färdig gyminstruktör. Om man lyckas bra på de 

efterföljande testerna får du en licens från Trainers 

Academy School, som gör att du kan instruera på 

gym i hela Europa. Vi har bra kvalitet på utbildning

en med över 20års erfarenhet.  <

INTRESSE 
FÖR KROPPEN

PT ÄR EN SPECIALISERING, ETT INDIVIDUELLT VAL, 

SOM DU KAN LÄSA OAVSETT VILKET PROGRAM DU KOMMER ATT GÅ. 

pt
PERSONLIG TRÄNARE

GYMMET ÄR ÖPPET FÖR ALLA. PASSA PÅ ATT TRÄNA PÅ HÅLTIMMAR OCH LÄNGRE RASTER.

DU KAN

LÄSA TILL

 PT 
I ALLA VÅRA 

PROGRAM!

PTutbildningen ger dig en unik möjlighet att lära 

dig om kroppen och få en inblick i hälsovärlden. 

Med din kunskap kan du hjälpa så många att ändra  

sin livsstil. 

Du själv kommer tänka annorlunda kring mat,  

bli piggare med mer ork, bli mer uthållig, få mer 

energi och få en positivt syn på livet. 

Vi har även en idrottsförening med aktiviteter 

som spökbollsturnering på höstfesten, volleyboll  

och andra sportevenemang.Mats Andersson, lärare.
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WILLIAM BOSELL

MIN MAMMA SNACKADE med mig och tyckte jag 

skulle funka bra med att plugga Barn och Fritid. Jag hade tänkt att gå Handel men hon fick mig att tänka 
om. Jag har tio syskon och är van att ta hand om 

barn.  Jag hoppas jag kan jobba på fritids eller på en 

fritidsgård. Det är kul att vara bland ungdomar och 

yngre barn. 

Jag var inte säker på att jag gjorde rätt när jag val

de till Kungsängsgymnasiet. Hade jag vetat då hur bra 

lärarna verkligen var här skulle jag varit mer säker på 

mitt val.  Det har gått bra hittills och det är perfekt.

När man pendlar blir det sena dagar och jag blir 

seg i kroppen av att sitta still. Jag idrottar mycket 

och vill ha tid över till det på fritiden.

Alla är snälla mot varandra på Kungsängsgym

nasiet och lärarna visar att de vill att man ska klara 

av skolan. <

HANA BAYAZIDI

JAG VILLE VARA NÄRA VÄNNER och familj och ville 

inte behöva lägga tid på att pendla.

Jag ville först bli polis men nu vill jag plugga till 

läkare för jag vill hjälpa människor i samhället. Jag 

sökte först till en skola i Västerås men kom inte in. När jag fick veta att jag skulle börja här mådde jag 
dåligt och hade ångest. Jag ville inte börja men nu 

ångrar jag mig inte alls att jag började här.

Kungsängsgymnasiet är en väldigt bra skola med 

trevliga lärare och elever. Man står varandra väldigt 

nära. Lärarna vet vad de gör och de är bra utbildade. <

FELICIA WALZHOFER

KUNGSÄNGSGYMNASIET är en jättefantastisk 

skola. Närheten gör att man hinner med så 

mycket på fritiden och alla känner varandra. 

Det är en mindre skola som håller hög kvalitet 

med bra lärare som är engagerad och person

lig. De lägger ner tid på varje elev och ser oss 

inte som en stor klump. Personalen är trevlig, 

särskilt personalen i kafeterian som är ett 

stort stöd för oss. Just nu vill jag jobba som 

förskolelärare men man vet ju aldrig vad som 

händer under gymnasietiden. <

BF
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

HA ALLTID EN POSITIV INSTÄLLNING MED ALLT DU GÖR 

SÅ KOMMER DU HUR LÅNGT SOM HELST. 

TIPS FRÅN WILLIAM

TRO PÅ DIG SJÄLV DÅ KOMMER DU 

KLARA BÅDE GYMNASIET OCH LIVET.

TIPS FRÅN HANA
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PÅ KUNGSÄNGSGYMNASIET SATSAR VI REJÄLT 

PÅ UNG FÖRETAGSAMHET SOM VÄCKER ENTREPRENÖREN I DIG.

Ung Företagsamhet, UF, är en möjlighet för dig 

att prova på ett helt annat arbetssätt än det du 

är van vid och det kan blir riktigt spännande. Under 

ett år kan du prova på hur det är att starta, driva och 

avsluta ett eget företag.   

 Det är många moment i UF som återspeglar det 

verkliga livet. Du växer jättemycket och känner att 

det som var läskigt i början på året känns helt ok 

efter ett tag, som att våga prata med andra, göra en 

budget och kunna boka möten. Det som i början kan 

ta emot blir en baggis när du väl får koll på det. Det 

är som att du hittar nycklar för att öppna dina egna 

dörrar och upptäcker dina egna förmågor. 

Även om ditt mål inte är att starta ett eget företag 

i framtiden får du koll på varför det finns olika avdel
ningar och ansvarsområden på arbetsplatserna. Att 

man som anställd är en del i ett större maskineri.Det finns en hel del kul som händer under ett 
UFår: mässor, tävlingar, roliga evenemang och 

tillställningar. Vi är till exempel med på UFkickoff i 

 Västerås, julmässan i Galleria Sala Torg och avslutar 

året med den lokala UFgalan Silverstänk med mid

dag, underhållning och prisutdelning. En av våra elever som gick UF fick så mycket mod 
att han startade eget på en gång efter studenten. Han 

tog över ett företag där han gjorde sin praktiktid och 

kör nu det helt själv. Det är en sådan resa som många 

vuxna behöver 10–15 år på sig för att våga göra själv. < 

TESTA ATT STARTA 
EGET FÖRETAG

DET ÄR SOM ATT DU HITTAR NYCKLAR 

FÖR ATT ÖPPNA DINA EGNA DÖRRAR 

OCH UPPTÄCKER DINA EGNA FÖRMÅGOR.

Michael Cederwall, lärare

@entreprenorsala
www.entreprenorsala.se

@entreprenorsala

UF 
ENTREPRENÖR

SALA
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Jag sökte fordon och transportprogrammet både 

i Sala, Uppsala och Knivsta. Jag kom in på alla 

tre utbildningarna men valde att gå på Kungsängs

gymnasiet. Det var en skön linje med mycket praktiskt  arbete där vi fick mecka tre dagar i veckan. Jag kom 
bra överens med lärarna, det tror jag är jätteviktigt 

faktiskt. Skolan är mycket lättare när man har lärare 

som är engagerade. 

Det var i fordonslokalen vi hängde mest. Det var en modern och fräsch verkstad och vi fick lära oss 
använda alla verktyg. 

Jag har alltid haft höga mål så jag visste att jag 

ville starta eget direkt efter studenten, vilket jag 

gjorde. Vi hade UF i skolan där vi tvättade bilar och 

gjorde lättare jobb till kunderna och det var då vi fick lära oss grunderna i att starta eget. Jag började praktisera på ett företag och fick så 
småningom även börja jobba extra efter skolan. Sedan tyckte ägaren att jag skulle ta över hans firma efter

som han gick i pension. Nu rullar det på väldigt bra 

så jag funderar på att anställa så det är roligt. Jag har 

även planer på att köpa mark och bygga egen verkstad. 

Jag är jäkligt nöjd med skolan. Det var en kul tid. <

ALEXANDER BOMAN STARTADE EGET 

DIREKT EFTER STUDENTEN.

RAKT IN I 
ARBETSLIVET
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GYMNASIEPROGRAM

IM

SA är en bred 

utbildning för dig 

som är intresserad 

av människor, 

samhällsfrågor, 

demokrati, språk och 

kommunikation.

SAEK 
EK passar dig 

som vill utveckla 

dina kunskaper i 

samhällsekonomim 

företagsekonomi, 

entreprenörskap och 

juridik. 

INTRODUKTIONS- 
PROGRAMMET

FRAMTIDA YRKEN
Ekonom | Revisor | Inköpsansvarig | JuristEKONOMI- 

PROGRAMMET

FRAMTIDA YRKEN

Informatör| Polis | Yrkesofficer | Journalist | Psykolog 

Präst | Biståndsarbetare | Lärare | Jurist
SAMHÄLLSVETENSKAPS- 

PROGRAMMET

DU FINNER PROGRAMPLANER, INTAGNINGSPOÄNG, INRIKTNINGAR M.M. PÅ KUNGSANGSGYMNASIET.SE

IM finns för dig som inte är behörig till ett nationellt program.  

Beroende på var du som elev befinner dig i dina studier och vad du har 

för planer matchar SYV dig till rätt väg. Vi har fem olika inriktningar.

NA

FRAMTIDA YRKEN

Civilingenjör | Forskare | Jurist | Läkare | Lärare | Pilot | Forskare 

Veterinär | Polis | Hälsokonsulent | Kriminaltekniker

NA ger den bredaste 

kompetensen av alla 

gymnasieprogram. Det 

ger dig massor med 

val inför framtiden till 

att studera vidare och 

så småningom nå ditt 

drömjobb.

NATURVETENSKAPS-
PROGRAMMET
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BF FT

EE TE

FRAMTIDA YRKEN

Lärare | Polis | Idrotts- eller fritidsledare | Förskolelärare 

Socionom | Hälsopedagog | Behandlingsassistent 

FRAMTIDA YRKEN
Personbilsmekaniker | Montör | Installatör

BF passar dig som 

tycker om att hjälpa 

och ta hand om 

människor och ta 

reda på hur vi tänker 

och beter oss.

FT är en praktisk 

utbildning där du kan 

få jobb direkt efter 

gymnasiet. Här får 

du skruva, mecka 

och lösa tekniska 

problem.

EE passar dig som 

vill ha ett fritt 

jobb och som gillar 

problemlösningar. 

Programmet är mycket 

populärt och ger stora 

möjligheter till jobb 

direkt efter gymnasiet.

TE passar dig som 

vill arbeta kreativt, 

logiskt och få utveckla 

egna idéer. Här kan 

du läsa vidare på 

tekniska högskolor 

för att bli till exempel 

ingenjör eller  

produktdesigner.

BARN- & FRITIDS-
PROGRAMMET

FORDONS- & TRANSPORT-

PROGRAMMET

FRAMTIDA YRKEN

Installationstekniker | Elektriker| Larmtekniker | Driftoperatör 

Fastighetstekniker | Brand- och säkerhetstekniker

FRAMTIDA YRKEN

Civilingenjör | Produktutvecklare | Högskoleingenjör 

Programmerare | Systemtekniker | Forskare
EL- & ENERGI- 
PROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET
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På Facebook och Instagram 

hittar du massor med kul bilder, 

happenings och roliga event. 

In med dig och gilla oss  

så att du inte missar något.

@kungsangsgymnasiet

@kungsangsgymnasiet
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