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Hej! 
Jag heter Pernilla Ericols och är 
rektor på Kärrtorps gymnasium. 

Vi erbjuder utbildning med hög 
kvalitet och vi som arbetar här 
gör allt vi kan för at våra elever 
ska nå sina mål. Trygghet, trivsel 
och arbetsro är viktigt och 
vi prioriterar goda relationer 
mellan ungdomar och vuxna. 
Lärarledda och välplanerade 
lektioner är stommen i lärandet 
på Kärrtorps gymnasium och vi 
stötar på olika sät våra elever 
i at nå goda studieresultat. 
Yrkesskickliga och engagerade 
lärare inspirerar och utmanar. 

Elever som behöver kan få stöd 
av våra specialpedagoger 
och vi har et elevhälsoteam 
med kurator, skolsköterska, 
studie-och yrkesvägledare och 
resurspedagoger. Vårt mål 
är at våra elever ska få med 
sig fördjupade kunskaper och 
erfarenheter samt en tro på sin 
egen förmåga at ta ansvar. 
Våra elever ska kunna påverka 
både sin egen framtid och 
samhällsutvecklingen. 

På Kärrtorps gymnasium vill 
vi at våra elever ska komma 
i kontakt med samhället 

utanför skolan och vi gör 
studiebesök, bjuder in 
föreläsare och samarbetar med 
näringsliv, organisationer och 
universitet och högskolor i olika 
sammanhang. Vi har et globalt 
perspektiv och arbetar mycket 
med mänskliga rätigheter och 
alla människors lika värde. Vi är 
en av Amnesty Internationals 
samarbetsskolor. 

Om du väljer at söka till 
Kärrtorps gymnasium så lovar 
jag at alla vi som arbetar 
här ska göra allt vi kan för at 
din tid hos oss ska bli både 

utmanande, utvecklande och 
rolig. 

Lycka till med dit val av 
gymnasieskola! 

Pernilla Ericols, 
rektor Kärrtorps gymnasium 
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 SKOLA FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 
Vi arbetar efter Amnesty 
Internationals modell för 
Human Rights Education. 

I samarbete med Amnesty 
utvecklar vi vår undervisning och 
arbetar aktivt för at öka stödet 
och engagemanget för de 
mänskliga rätigheterna – både 
lokalt och globalt. 

Du får fördjupa dig i olika kurser, 
delta i föreläsningar och semina-
rier och kan om du vill vara aktiv i 
skolans egen Amnestygrupp. 
Med kunskap kan du vara med 
och påverka och göra skillnad för 
en mer rätvis värld. 

Elevarbete av Seif Hazem Kamel 

Elevarbete av Tanvir Kaur 
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Resa till Auschwitz 
Inom ramen för arbetet med 
mänskliga rätigheter gör våra 
elever resor i Förintelsens fotspår 
till t.ex. Auschwitz och Krakow. 
Du får möta människor med 
egna erfarenheter och på plats 
uppleva och lära av historien. 
Eleverna dokumenterar sina upp-
levelser och intryck i både text 
och bild så at andra också kan 
ta del av dem. 

Scanna för at läsa boken 
från resan VT -22 
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Oasen och biblioteket 
Vi hjälper dig at lyckas och du kan få 
stöd både för at nå godkänt och högre 
betyg. I Oasen träffar du våra special-
pedagoger och kan plugga tillsammans 
med andra när det passar dig. I ljushallen 
fnns våra resurspedagoger för at peppa 
och stöta dig i dina studier. 

I ljushallen hitar du också biblioteket 
med lugna studieplatser och massor av 
fackliteratur och skönliteratur at låna 
om du gillar at läsa. 
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Forum Kärrtorp 
Dina erfarenheter och kunskaper 
är viktiga för oss och vi vill at du 
som elev ska vara med och på-
verka i din skola.  På Forum Kärr-
torp träffas elever, personal och 
rektor för at diskutera aktuella 
och angelägna frågor. Tillsam-
mans fatar vi klokare beslut. 

Lärare som bryr sig  
och vill at du ska lyckas 

Lärarna är välutbildade och legi-
timerade men framför allt vill de 
göra allt för at du ska lyckas med 
dina studier. Vi schemalägger 
halvklasser för at du ska få möj-
lighet at utvecklas utifrån dina 
förutsätningar. Du får visa dina 
kunskaper på olika sät och om du 
satsar på dina studier så har du 
alla möjligheter at lyckas. 
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Aktiva dagar 
At träffas och göra roliga saker 
tillsammans både i och utanför 
undervisningen är viktigt för at 
vi ska trivas och vara trygga. Bra 
arbetsmiljö och goda studieresul-
tat hänger ihop. 

Inom ramen för dina kurser kom-
mer du at göra studiebesök och 
utlykter och få många möjlighe-
ter at lära och utvecklas i mötet 
med andra. 

Vi har nära til naturen och 
Nackareservatet ger fna förut-
sätningar för frilufsdagar och 
klassaktiviteter. 

Våra elever har möjlighet at 
engagera sig i bland annat 
Skol IF:s aktiviteter och musik-
föreningen. 
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KÄR-dagar 
föreläsare och gäster 

Varje vår och höst har vi KÄR-
dag med klassaktiviteter och 
föreläsningar varvat med 
grillfest och dans på vår fna 
skolgård. 

Vi tycker det är viktigt at du 
som elev får möta människor 
med olika bakgrund och er-
farenheter i dina studier. 

Till exempel har Per Angerpris-
tagaren Anabela Lemos träffat 
våra elever, journalisten 
Joakim Medin berätat om 
människohandel och Gustav 
Fridolin samtalat om hur hans 
politiska engagemang väcktes. 
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Välfungerande 
salar 
Vi har välutrustade speci-
alsalar såsom labbsalar, 
musiksal och bildsal. Vi har 
också fera salar för medie-
kurser i foto och flm. 
I anslutning till skolan har vi 
två idrotshallar och gång-
avstånd till Kärrtorps IP med 
möjlighet till uteidrot och 
skridskoåkning. 

Skolmat och 
cafeteria 
Vår egen skolrestaurng med 
tillagningskök serverar dagligen 
uppskatad lunch med en härlig 
salladsbuffé. 
I cafeterian som ligger i Ljushalen 
kan du köpa smörgåsar frukt och 
fka. Här träffas både elever och 
personal för en paus i arbetet 
och ha trevligt tillsammans. 
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Toppenläge med bra kommunikationer 
Kärrtorps gymnasium ligger 10 minuter söder om söder och det är lät at ta sig hit 
med tunnelbana eller buss. 
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EK Ekonomiprogrammet 

Ekonomiprogrammet är et högskoleförberedande program. Efer examen från programmet är 
du väl förberedd för högskolestudier inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, 
företagsekonomi och juridik. 

På programmet studerar du ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och 
företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder at lösa företagsproblem 
och får insikt i människor sät at tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär 
dig också om rätsordningens betydelse i et demokratiskt samhälle och utvecklar din förmåga at 
analysera och bedöma juridiska problem. 

Inriktning: Ekonomi 
Du får genom UF-Ungt företagande lära 
dig at starta och driva et företag. Du får 
fördjupa dina kunskaper inom redovisning, 
kalkylering, marknadsföring och ledarskap. 
Du får också säta dig in i frågor som handlar 
om företagandets roll i skapandet av 
samhällets resurser och en hållbar utveckling. 

Inriktning: Juridik 
Inriktningen ger dig kunskaper om juridikens 
betydelse för det demokratiska samhället och 
hur svensk rät påverkas av internationell rät. Du 
får fördjupa dina kunskaper inom affärsjuridik, 
kriminologi och psykologi. Du får också utveckla 
din förmåga at analysera och bedöma juridiska 
problem. 

Med reservation för eventuella ändringar 
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NA Naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet är et högskoleförberedande program. Efer examen från programmet 
är du väl förberedd för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men 
även inom samhällsvetenskap. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen och om livets villkor. Din 
förståelse av naturvetenskap bygger på et samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Vi varvar 
teori med olika typer av laborativa uppgifer i till exempel matematik, fysik, kemi och biologi. 

Du lär dig och utvecklas både på skolan och i kontakt med universitetet, högskolan och andra 
samarbetspartners. Du får till exempel labba på Vetenskapens hus och på Gröna Lund  och besöka 
utställningar och göra fältstudier i biologi. Vi har et etablerade samarbeten med Kungliga tekniska 
högskolan och Tekniska museet. 

Utbildningen ger förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat 
och påverkar varandra och belyser naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. 

Du utvecklar din förmåga at argumentera och at utrycka dig i avancerade skriv- och talsituationer 
med anknytning till naturvetenskap och matematik. 

Inriktning: Naturvetenskap 
Inriktningen ger dig både bredd och I naturvetenskaplig specialisering och 
fördjupning. i gymnasiearbetet får du möjlighet 
Du läser alla fortsätningskurser i både at utveckla dina kunskaper och det 
biologi, fysik och kemi och kan om du vill vetenskapliga förhållningssätet i det som 
också läsa alla kurser i matematik. intresserar dig mest. 

Med reservation för eventuella ändringar 
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SA Samhällsvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet är et högskoleförberedande program. Efer examen är du 
förberedd för högskolestudier inom et bret samhällsvetenskapligt område. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen och om hur 
människors livsvillkor varierar över tid och rum. I deta ingår kunskaper om människor som individer, 
som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap. 

Inriktning: Samhällsvetenskap
Varför fnns det fatigdom? Är en värld utan 
krig möjlig? Hur kan vi möta klimathotet? 
På samhällsvetenskapsinriktningen får du 
redskap för at förstå hur världen fungerar 
idag och hur historien har påverkat dagens 
samhälle. Genom at du får fördjupa dig i 
ämnen som samhällskunskap, historia, religion, 
psykologi och flosof får du möjlighet at 
studera samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

Inriktning: Beteendevetenskap
Är du intresserad av människors tankar, känslor 
och handlingar? Det här är en inriktning för dig 
med et intresse för psykologi och människors 
utveckling och livsvillkor. Du får möjlighet at 
utveckla förståelse av människors agerande 
som individer och som deltagare i grupper, 
organisationer och samhällen. 

Du får även kunskap om kommunikation, 
ledarskap och grupprocesser. I inriktningen ingår 
ämnena psykologi, pedagogik och sociologi som 
ger breda kunskaper om människors agerande, 
utveckling, livsvillkor och sampel. Ämnet 
ledarskap och organisation behandlar individers 
och gruppers sät at fungera och hur man i 
praktiken leder grupper och processer. 

Med reservation för eventuella ändringar 
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SI Språkintroduktion 

Allmän inriktning 
Naturvetenskaplig inriktning 
Samhällsvetenskaplig inriktning 

Språkintroduktion är et 1-3-årigt program 
för dig som är nyanländ i Sverige, och 
som saknar godkänt betyg i Svenska som 
andraspråk. 
Utbildningen ger dig kunskaper för vidare 
studier på gymnasiets studieförberedande 
och yrkesförberedande program, eller 
annan utbildning. Det innebär at du har 
möjlighet at läsa 8 – 12 ämnen under din 
skoltid hos oss. 
Betoningen ligger på at du ska få goda 
kunskaper i svenska och övriga ämnen. 
Alla elever erbjuds också möjlighet at läsa 
modersmål. 

På Kärrtorps gymnasium fnns det tre 
inriktningar på Språkintroduktion: 
Allmän inriktning, 
Naturvetenskaplig inriktning, 
Samhällsvetenskaplig inriktning. 

Som elev på Språkintroduktion arbetar du 
inom vår profl mänskliga rätigheter och 
deltar i alla skolgemensamma aktiviteter. 
Du får också i olika sammanhang samarbeta 
med klasserna på gymnasiets nationella 
program. 

Med reservation för eventuella ändringar 
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TE Teknikprogrammet 
spetsutbildning 

Teknikprogrammet spetsutbildning är et högskoleförberedande program. Efer examen från 
programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap, men 
även inom andra områden. 
Kärrtorps gymnasiums spetsutbildning har sin bas i Teknikprogrammets designinriktning och vänder 
sig till dig som är intresserad av teknik, design och samhällsvetenskap och som vill vara med och 
forma et modernt hållbart samhälle. 

Utbildningen varvar teori med praktiska erfarenheter i samverkan med bland annat Kungliga 
Tekniska högskolan och verksamma teknikföretag. Du utvecklar dina kunskaper om teknikvetenskap, 
samspelet mellan teknik, vetenskap och naturen, tekniska processer och system samt hållbart 
samhällsbyggande. Du får även pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken genom våra samarbeten 
med högskolor och universitet samt verksamma teknikföretag. 

Kreativitet, innovation och entreprenörskap är viktiga inslag i utbildningen. Du kan välja at 
göra dit examensarbete med handledning från KTH. Genom utbildningen ska du utveckla et 
naturvetenskapligt förhållningssät och utveckla dina kunskaper inom teknik och teknisk utveckling. 
Det innefatar förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning, förståelse för systemets olika delar och 
helhet samt et tvärvetenskapligt förhållningssät. 
Som spetselev har du också möjlighet at välja at läsa en kurs på KTH dit sista år på gymnasiet. 

Inriktning: Hållbar systemdesign 
Inriktningen ger dig fördjupade såväl som systemets ingående delar 
kunskaper inom design, konstruktion och som hela systemet i sig. Som modell för 
programmering. systemdesign har vi et nära samarbete 

med KTH, Tekniska museet och näringsliv. 
På Kärrtorps gymnasium fördjupar du dig Bland annat om framtida infrastruktur 
i hållbar systemdesign och du studerar och transportsystem och hållbart 
funktion och konstruktion av et helt samhällsbyggande. 
system och fördjupar dina kunskaper 

Med reservation för eventuella ändringar 
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 FS Försäljnings- och 
serviceprogrammet 

Försäljnings- och serviceprogrammet är et yrkesförberedande program. Programmet vänder sig till 
dig som vill arbeta med handel, försäljning, marknadsföring och varuhantering. Efer examen från 
programmet har du kunskaper om 

· handelsbranschen 
· försäljning och service 
· varuhantering 
· kommunikation och marknadsföring 
· ledarskap 

APL är en viktig del i din utbildning. I et nära samarbete med branschen får du pröva teoretiska 
kunskaper i praktiken. Kreativitet, entreprenörskap, at leda och at utveckla är viktiga inslag i 
utbildningen. 
Försäljnings- och serviceprogrammet är en yrkesutbildning men om du vill kan du också läsa för 
grundläggande behörighet för högre studier. Det betyder at du efer avslutad utbildning kan välja 
mellan at 

· börja jobba direkt 
· fortsäta studera på yrkeshögskola 
· studera vidare på högskola 

Inriktning: Ledarskap 
På Kärrtorps gymnasium förbereder du Vi har et särskilt fokus på ledarskap. Du 
dig för olika typer av arbetsuppgifer får i programmets olika kurser lära dig 
till exempel försäljning och service, hur du motiverar andra, kommunicerar, 
marknadsföring och företagande. organiserar och utvecklar för den bransch 

och den roll du har. 

Med reservation för eventuella ändringar 
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 Programmet för administration, AH handel och varuhantering 

Programmet för administration, handel och varuhantering är et yrkesinriktat program, en 
utbildning inom gymnasiesärskolan. Efer avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete 
med administration, handel och varuhantering. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter 
i at utöra arbetsuppgifer inom administration, handel och varuhantering där service och 
kommunikation är centralt. 

I utbildningen ingår det minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL är en viktig del i din 
utbildning. I et nära samarbete med branschen får du pröva teoretiska kunskaper i praktiken. 

På Kärrtorps gymnasium får du utvecklas i en trygg och stimulerande miljö utifrån dina 
förutsätningar. Skolan ligger nära tunnelbanan och har fna omgivningar med närhet till naturen. 
Vi har en egen idrotshall, musiksal, bildsal och en fn aula. Vi serverar god mat från eget kök. Trivsel 
och goda relationer är viktigt för oss, och i vår ljushall fnns et bibliotek och et café där både elever 
och personal träffas. 

Vi arbetar medvetet med din kunskapsutveckling, liksom med din personliga utveckling för at stärka 
et livslångt lärande. 

Kärrtorps gymnasium är en av Amnestys samarbetsskolor och vi arbetar mycket med 
mänskliga rätigheter och alla människors lika värde. För at stärka arbetet kring deta ordnar vi 
gästöreläsningar och temadagar för alla elever på skolan. 

Med reservation för eventuella ändringar 
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IMV & IMYrk 

Foto: Rasul Abbas 

För dig som saknar behörighet för natio-
nellt program erbjuder vi IMV – progra-
minriktat val mot högskoleförberedande 
program och IMYrk mot yrkesförbere-
dande program. Du kan läsa mot eko-
nomiprogrammet,  naturvetenskapliga 
programmet, samhällsvetenskapliga pro-
grammet och försäljnings- och servicepro-
grammet. Målet med utbildningen är at 
du så snabbt som möjligt ska bli behörig 
för det nationella program du vill gå på. 

Du går i en klass men följer en individuellt 
utormad studieplan. Den individuella 
studieplanen läggs upp i nära samarbete 
med skolans studie- och yrkesvägledare, 
och din mentor. Det innebär at du läser 
de festa ämnena tillsammans med din 
klass, samtidigt som du läser in de kurser 
som saknas från årskurs 9. Om du behöver 
hjälp har vi både specialpedagoger och 
resurspedagoger som stötar dig. 

Kärrtorps gymnasium är en skola för 
Mänskliga rätigheter och du kommer 
också at delta i skolgemensamma akti-
viteter såsom KÄR-dagar, föreläsningar, 
studiebesök, frilufsdagar och temadagar. 

KÄR rtorps gymnasium 
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