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Vi gjort stora satsningar på miljön i skolan. Bland 

annat har vi investerat i cafeterian där man gär-

na stannar upp en stund för att umgås och ta en fika. 

Vi anser även att miljön utanför klassrummen är 

viktig. Därför har vi skapat en hel studiearena som 

är anpassad för att underlätta och ge ro så att våra 

elever ska kunna studera både enskilt och i grupp. 

För oss är det även viktigt att vi fortsätter att  

bygga vidare på den trivsamma miljön i skolan som 

vi redan har.

Vårt nästa miljömål är att skapa ännu mer triv-

samma klassrum med bekväma möbler och teknik 

med hög kvalitet. 

Sist men inte minst – det allra viktigaste i skolan 

är den personal du möter varje dag. Vi som finns där 

för att hjälpa just dig med dina studier. Vår personal 

visats därför ute bland eleverna i caféet, i biblioteket, 

i expeditionen och övriga utrymmen i största möjliga 

mån. Vi tror att på att både vår närvaro och miljön är 

betydelsefull för att du ska kunna nå dina mål.

Tord Hallberg
Rektor

Kungsängsgymnasiet

UNDER DE SENASTE ÅREN HAR VI SETT EN ÖKNING 

AV SÖKANDE ELEVER TILL KUNGSÄNGSGYMNASIET. JUST NU  

ÄR VI REKORDMÅNGA OCH DET KÄNNS FANTASTISKT KUL.

 VI FORTSÄTTER 
FRAMÅT
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Vi finns här för dig oavsett om du har ambitionen 

att studera vidare på universitetet eller om 

målet är att ta en dag i taget för att försöka genom-

föra ett gymnasie program. Här har många hittat en 

trygg plats med nya vänner och lärare som hjälper 

till att nå målen oavsett elevernas möjligheter och 

förutsättningar. 

Våra lärare är behöriga, välutbildade och har 

lång erfarenhet. Alla våra lärare har en vilja att 

vidareutvecklas och ta del av det senaste som händer 

i omvärlden. Det gör att vi håller en hög kvalitet i 

undervisningen. 

Vi ser skolan som en självklar del av samhället  

där eleverna får hjälp att utvecklas till vuxna 

människor med ansvar för att klara av vuxenlivet.

Anna Wiklund
Biträdande rektor

Kungsängsgymnasiet

KUNGSÄNGSGYMNASIET  

HAR EN PLATS FÖR ALLA.

VI KAN HJÄLPA 
JUST DIG
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NÄRHET 
ÄR VIKTIGT

För oss är det en viktigt att 
du får hjälp och vi stöttar dig i 
dina studier och din utveckling. 
Vi har skol sköterska, kurator, 
specialpedagog, speciallärare, 
bibliotek, studie- och yrkesväg-
ledning och mycket mer, något 
som inte är självklart för vissa 
andra skolor.

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. 

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 in i framtiden.

SKOLAVSLUTNINGEN

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

BE YOUR OWN BOSS 
Du som väljer ett yrkesprogram har chansen 
att vara med i Ung Företagsamhet där du lär 
dig driva eget företag. 

HÄR HÄNDER DET GREJER 
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. 

Vi som jobbar här gör vårt yttersta för att 
du ska lyckas och få det stöd du behöver. 
Vi är stolta över vår höga kompetens och 
kvaliteten i våra utbildningar. 

VI VILL ATT  
DU SKA LYCKAS!

STUDIEMILJÖ
VI HAR SKAPAT EN STUDIEMILJÖ SOM GÖR DET LÄTTARE 

ATT FOKUSERA PÅ PLUGGET.

ÖPPET HUS
25/1  &  19/4
17.00-19.00
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HANA BAYAZIDI  17 ÅR

JAG VILLE VARA NÄRA VÄNNER och familj och ville 

inte behöva lägga tid på att pendla.

Det var svårt att välja mellan Barn- och fritid och 

Samhäll, men jag tycker mycket om barn och vill bli 

polis i framtiden så jag planerar att plugga vidare. 

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. <

WILLIAM BOSELL  17 ÅR

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 ung-

domar och yngre barn.

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. <

BF
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

TIPS FRÅN HANA & WILLIAM

– FÖLJ INTE DINA VÄNNERS DRÖMMAR, FÖLJ DINA EGNA
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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

Stående fr. v: Linnea Rosén, Filippa Moen, Tomas Friman, Eveline Törnros, Hana Bayazidi. 

Sittande fr. v: Ismail Mahad Omar, Yusuf Celik, Ebba Cedergren, Theo Jacobsson.

12 13

@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 spökvandringen, 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 i caféet. <

HÖSTFEST

15

@kungsangsgymnasiet

@kungsangsgymnasiet
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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

JONATAN HÅFBERG PLUGGADE EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 

PÅ KUNGSÄNGSGYMNASIET OCH TOG STUDENTEN 2014. 

IDAG JOBBAR HAN SOM ARBETSLEDARE 

OCH INSTALLATIONSTEKNIKER. 

JAG VAR SKOLTRÖTT redan i 7:an och det satt i 

även fram till 9:an. I gymnasiet tänkte jag bara på 

att snart få komma ut och jobba istället för att bara 

plugga. Bra lärare och roliga klasskamrater gjorde 

att skoldagarna gick fortare.

– Kungsängsgymnasiet var kul eftersom det 

hände så mycket hela tiden; det var temadagar, 

 studentveckan, grillning och mycket mer. Samman-

hållningen var bra och personalen, bland annat på 

expeditionen, var gudomliga när man behövde hjälp. 

Han är glad att över att han bestämde sig för 

att bli klar med skolan. I dag bor Jonatan i en egen 

lägenhet och har ett fast jobb som arbetsledare och 

installationstekniker. <

LÄNGTAN EFTER 
ARBETSLIVET
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Vårt bibliotek är väldigt välbesök och det är näs-

tan 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 pratar samtidigt som de pluggar. Det blir väldigt 

levande och det sjuder av glädje,  nyfikenhet, 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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Under mina sista fyra år i grundskolan gick jag 

på Internationella Engelska skolan i Västerås 

och pendlade därför 12-14 timmar i veckan. Skolan 

var jättebra och jag ångrar inte åren jag gick där, 

men pendlingen hade jag gärna varit utan... 

Frågan om att pendla eller inte pendla var av-

görande när jag gjorde valet av gymnasieskola. Under 

fyra års tid hade pendlingen bestulit mig på min fritid 

och jag kände att jag inte skulle orka med tre vintrar 

till med förseningar och spilltid på stationen. 

Mitt val av linje blev till slut samhällsprogram-

met och efter att jag hört gott om lärarna och utbild-

ningen i sig på Kungsängsgymnasiet så bestämde jag 

mig för att prova på att vara elev för en dag, och efter 

det var valet av skola och utbildning solklart! 

Nu i efterhand är jag jättenöjd med mitt val!  

Lärarna är, precis som ryktena sa, superbra och 

 trevliga och utbildningen håller hög kvalitet!   

Jag ångrar inte en dag på Kungsängsgymnasiet.  

Eftersom att jag valde bort pendlingen resulterade 

det i att jag fick mer tid till att lägga på annat.  

Jag har alltid tyckt om att engagera mig och göra 

skillnad, så när jag fick förfrågan om jag vill vara 

med i skolans elevkår så var det ett självklart ja!

Ebba Cedergren
ordförande KSKåren

MER TID TILL MIG

VILL DU 
VETA MER OM 

ELEV FÖR EN DAG? 
Läs mer på vår hemsida 
kungsangsgymnasiet.se
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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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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.

DET VAR EN BRA 
TID I MITT LIV
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JAG VISSTE INTE VAD JAG VILLE BLI och Samhäll är 

en bred linje med alla möjligheter att plugga vidare 

oavsett vad jag vill läsa efter gymnasiet.

Jag hade tänkt plugga på annan ort men hade inte 

tid eller lust till att pendla. Under hela högstadiet har 

jag fått höra att folk inte tycker att man ska plugga i 

Sala. Men de är trögsinta personer som inte vet hur 

skolan är idag. Lärarna är hur grymma som helst. 

Jag trivs jättebra och hamnade i en bra klass med 

ett gäng som jag älskar.

Kungsängsgymnasiet är ett väldigt säkert kort, 

du har allting här för att plugga vidare och komma in 

på högskola eller universitet. <

VILHELM ABRAHAMSSON  18 ÅR

sa
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET
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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, sjuk-

gymnast, undersköterska, sjuksköterska m.m. Det är 

en bra bas för många olika yrken.

Vi blandar teori med praktik och på skolan finns 

det 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 20-års 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!

PT-utbildningen ger dig en unik möjlighet att lära 

sig 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.

28

Mats Andersson, lärare.



30 31

JAG FÖLJER  MIN 
DRÖM

Emeli pratade med elever som tidigare gått på de 

gymnasieskolor som hon var nyfiken att söka in 

till. När hon fick reda på att de som gått på Kungs-

ängsgymnasiet var jättenöjda med sin utbildning och 

tyckte att skolan var bra, blev det hennes självklara 

förstahandsval. 

– Nu när jag går här har jag inte ångrat mig en 

enda sekund. Skolan är fantastisk. Det som är viktigt 

för mig är att jag får en bra arbetsro och att jag kan 

känna mig trygg med att vara mig själv. Det var lite 

stökigt på högstadietiden men nu känns det som att 

alla är lite mognare och har hittat rätt plats i skolan. 

– Jag vill jobba med något kreativt som har med 

bild och form att göra, som arkitekt eller grafisk form-

givare. På Naturvetenskapsprogrammet har jag möj-

lighet att bli vad jag vill. Det blir en riktigt bra grund 

inför framtiden. Eftersom jag slipper pendlingen kan 

jag istället göra sådant jag vill göra på fritiden, som 

att rita och måla porträtt på människor och djur. <

JAG VILL HA MER TID ÖVER TILL MIN KREATIVITET OCH 
SAMTIDIGT BYGGA EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDEN. 

EMELIS DRÖM SLOG IN NÄR HON SÖKTE 
TILL KUNGSÄNGSGYMNASIET.

Under ett år kan man prova på hur det är att 

starta, driva och avsluta sitt eget företag. Det 

finns en hel del kul som händer under ett UF-år: 

julmässa i Galleria Sala Torg, UF-galan Silverstänk 

med prisutdelning till bland annat årets produkt, 

marknadsföringspriset och bästa produkt och SM i 

ung företagsamhet. <

TESTA PÅ ATT STARTA 
EGET FÖRETAG

UF (UNG FÖRETAGSAMHET) FINNS I KURSERNA  
ENTREPRENÖRSKAP I SAMHÄLLSPROGRAMMET OCH 

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE I EKONOMIPROGRAMMET. 
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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 Insta hittar du 

massor med kul information om vad 

som kommer hända framöver som 

tävlingar, bilder, happenings och roliga 

event. In med dig och gilla oss  

så att du inte missar något.

@kungsangsgymnasiet

@kungsangsgymnasiet


