


...fantastisk utmaning att få arbeta som rektor 
på Kopparlundsgymnasiet där glädje, lust och 
kreativitet är våra ledstjärnor. För mig känns 
det också spännande att få arbeta i den miljö 
som Kopparlundsgymnasiet ligger i, Culturen, 
ett kulturhus med teater, biograf, musikscen, 
radio och tv-studio. Detta ger skolan och elev-
erna fantastiska möjligheter. 

Kopparlundsgymnasiet är inte en ”vanlig” gym-
nasieskola. Att gå på Kopparlundsgymnasiet är 
mer en livsstil! Här har du chansen att förverk-
liga dina idéer i projekt som radio- och tidnings-
produktioner, utställningar, föreställningar mm. 

Personalen är mycket engagerad och respek-
terar och uppmuntrar dig i din utveckling, dina 
studier och i olika projekt. Lärarna drivs av mod 
och passion!
  
Jag vill med mitt ledarskap bidra till att du kän-
ner framtidstro, lust och nyfikenhet samt får 
stora kunskaper. Kopparlundsgymnasiet, eller 
KG som vi ofta säger, är en unik skola med en 
speciell anda. Det är en skola som tror på din 
förmåga och låter dig lyckas. Jag är mycket 
stolt över att få vara en del av den!

Anna Landehag - Rektor 

Det är en...

Idéburen skola
Är en förening bestående av väldigt olika skolor med en sak gemensamt, 
vi är inte vinstutdelande. Vi anser istället att 
utbildning ska bedrivas med glädjen att se människor utvecklas som främ-
sta drivkraft. Hos oss går de pengar som följer en elev i form av skolpeng 
oavkortat till att förbättra skolan och undervisningen. 



Kom som du är !
Alla människor har olika möjligheter och förmågor som vi kan ut-
veckla. På Kopparlundsgymnasiet ser vi allas tillgångar och tar vara 
på dem. Vi vill att du ska känna lust och glädje under din tid på 
gymnasiet. Det är då du lär som bäst och utvecklas mest. Kreativi-
tet och kritiskt tänkande är viktiga verktyg för framtiden så att du 
kan bli vad du vill.



The KG progress
För att nå dina mål krävs självförtroende och att du tar egna initia-
tiv. Vi tror att alla kan lyckas och ta ansvar för sin utveckling. Du får 
kunskaper som ger mod och kraft att hela tiden gå vidare. Vi arbe-
tar med entreprenörskap. Det innebär att din kreativitet utvecklas 
och du lär dig göra verklighet av dina och andras idéer –  
ta-sig-för-samhet som vi kallar det. På så sätt blir du väl 
förberedd för högskolestudier och framtiden efter skolan.

”Man växer som person på vår skola, vi får 

vara oss själva och man får chansen att 

ifrågasätta, vara den man vill.”



KG på riktigt
På Kopparlundsgymnasiet jobbar vi med verkligheten inpå oss.  
I våra skarpa projekt jobbar vi på riktigt. Andra har nytta av våra  
resultat, även utanför skolan, som miljö-granskning av företag,  
utvecklingsarbete i andra länder, radioprogram och kulturföreställ-
ningar. För att få sammanhang är det naturligt att vi jobbar 
med flera ämnen samtidigt i projekt.  
En del av lärandet utgörs också av föreläsningar och seminarier, 
precis som på högskola och universitet.  

”Vi får alltid en chans att lyckas. 
Om man inte orkar skriva kan 
man prata in på en inspelning  
eller sända i radio till exempel.”



KG-andan
På Kopparlundsgymnasiet bemöter alla varandra med respekt 
som ger den trygghet som är så viktig för ett bra studieresultat. Vi 
är en liten skola med 180 elever där alla känner alla. Vi har öppna 
dörrar mellan elever i alla klasser och alla som jobbar på skolan.  
På så sätt skapar vi den härliga samhörighetskänsla som vi kallar 
KG-andan. Den är grunden i vårt arbetssätt som bygger på gemen-
skap och samarbete.



Vi finns i Västerås största kulturhus Culturen mitt bland teater, bio, 
radio-, tv-studio, föreningar, utställningar, flera olika scener och 
café. Det bidrar till en kreativ miljö med många människor i 
rörelse och fler intryck och möjligheter till samverkan. Huset är en 
fantastisk resurs som vi använder i skolarbetet.

”Ordet är alltid öppet under våra lektioner. Om man har en 

åsikt får man säga den.

The KG experience



KG för dig
Kopparlundsgymnasiet har funnits sedan 2001 och drivs av en ideell 
förening som startats av eldsjälar och drivs vidare av eldsjälar. Alla 
pengar som kommer till skolan stannar här för att användas för din 
skull. Du får en egen dator och tillgång till ett bibliotek. Vi har 
mycket kompetenta lärare, specialpedagog, kurator och studieväg-
ledare. Hos oss kan du vara med och påverka din utbildning, både 
arbetssätt och val av projekt. 

”Det känns som att vi får påverka väldigt 
mycket och det gör att man känner sig 
viktigt. ”



KG hela veckan
Vårt lärande fortsätter även när vi lämnat skolschemat. Många 
elever är med i den kostnadsfria bildningsverksamheten. Där kan 
du utveckla ditt favoritintresse eller prova något helt nytt, utan 
krav än din egen lust – inga betyg som press. Du kan sporta, 
spela musik, sjunga i kör, sända radio, fota eller skriva i skoltidning-
en Nju:z. Eller hitta på något annat som du tillsammans med andra 
vill hålla på med.

”Lärarna SER oss, de tar 
sig tid.”



På Kopparlundgymnasiet studerar du 
på Samhällsvetenskapsprogrammet 
eller Estetiska programmet. 
Du läser i projekt som är ämnesöver-
gripande. Vissa delar läser du med 
klasskompisarna i samma program 
och andra delar ihop med bägge  
programmen.

Våra program
Samhällsvetenskapsprogrammet –  
inriktning medier, information och kommunikation
På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig om samhälle, kom-
munikation, politik ekonomi, historia, livsåskådningar. Det ger dig 
kunskap om andra människors livsvillkor och sambanden i samhället 
så du kan ifrågasätta, diskutera och påverka. Du får behörighet 
till högskolestudier. Här studerar du även kreativa och este-
tiska ämnen, som foto, musik, eller medieproduktion. Du lär dig hur 
media och internet påverkar oss och skapar själv tidningar eller  
radio, tv och film.



Estetiska programmet -  
inriktning estetik och media
Det Estetiska programmet ger dig breda kunskaper för att utveckla 
dina konstnärliga intressen och god grund för högre konst-
närliga studier. Programmet ger även behörighet och goda 
kunskaper för vidare studier på högskola och universitet. Du stude-
rar kulturens roll i samhället och din kreativitet får du utlopp för när 
du arbetar med modern mediateknik, grafisk illustration, foto, radio 
och tv, ljudteknik och formgivning. De kunskaperna använder du 
även i projektarbetena.



Designa din utbildning
För att ytterligare spetsa till din utbildning kan du välja mellan flera 
av våra profiler: Film och radio, Reklam, Musik och Design och form 
för det Estetiska programmet. Läser du Samhällsvetenskapspro-
grammet kan du även välja Internationell profil eller Journalistik. 
Gemensamt för våra profiler är att du får ta initiativ och starta,  
driva och följa projekt i privata, offentliga eller non-profit organisa-
tioner. 



Internationell
I den Internationella profilen lär du känna världen mera. Vi fördju-
par oss i mångkultur och globala frågor, studerar demokrati, global 
rättvisa och hållbar utveckling. Du får chans att engagera dig i an-
dra människors vardag då utbildningen kopplas till fältstudier.

Musik
Här utvecklar du låtskrivande, instrumentskicklighet, arrangemang, 
bandsamarbete, studioteknik och redigering. Arbetet kan utmynna i 
en cd, en musikvideo eller konsert. Kopparlundsgymnasiet har till-
gång till studio, replokaler, instrument och scen som du kan utnytt-
ja även efter skoltid.

Reklam
Här lär du dig marknadsföring, metoder för att nå vissa målgrupper, 
olika effekterna av reklamfilm, radioreklam eller annonser, hur en 
reklamkampanj kan utvärderas och provar olika visuella metoder 
och grafiska modeller. Du arbetar med digitala hjälpmedel och går 
från idé till färdigt resultat.

Design och form
Du arbetar med design och formgivning i en kreativ process som 
omfattar alla steg, från idé till dina lösningar för att sedan lära dig 
om visualisering och presentationsteknik. Det kan vara allt från att 
skapa möbler, affischer till att formge föremål.

Journalistik
Här gör vi reportage, informationsmaterial och utvecklar formule-
ringskonsten. Du lär dig intervjua, var du kan finna fakta, bedöma 
källors trovärdighet och hur man når olika grupper på bästa sätt.

Film och radio
Väljer du denna profil får du lära dig arbeta med ljud och film. Vi 
arbetar brett med dokumentärer och reportage men även dramatik 
och reklam, enskilt och i grupp. Våra arbeten når tittare och lyss-
nare eftersom vi samarbetar med Öppna kanalen och Västerås när-
radio.





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  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100

Programgemensamma 
karaktärsämnen,   
Filosofi 1     50
Moderna språk  200
Psykologi 1    50

Inriktning, Medier, Information och 
Kommunikation   
Journalistik, reklam och 
information 1   100
Medieproduktion 1  100
Medier, samhälle och 
kommunikation 1  100
Psykologi 2a    50

Gymnasiearbete  100

Gymnasiegemensamma ämnen

Totalt 1900 poäng

Internationell
Internationella relationer  100
Etnicitet och kulturmöten  100
Entreprenörskap   100

Film och Radio
Film och TV-produktion 1  100
Ljudproduktion 1   100
Entreprenörskap   100

Journalistik
Journalistik, Reklam och information 2 100
Textkommunikation   100
Entreprenörskap    100

Reklam
Grafisk illustration   100
Visuell kommunikation  100
Entreprenörskap   100

Musik
Musikproduktion 1   100
Ensamble 1   100
Entreprenörskap   100

Valbara profiler Valbara kurser

Engelska 7  100 
Matematik 3   100 
Moderna språk   100 
Idrott och Hälsa 2   100 
Naturkunskap 2   100  
Samhällskunskap 2   100  
Bild 1    100 
Fotografisk bild 1   100
Teater, Scenisk gestaltning 1  100 

Samhällsvetenskapsprogrammet - Medier, information och kommunikation

Fullständigt gymnasieprogram är 2500p. Elev kan också frivilligt läsa utökat program. Vissa justeringar kan ske på 
utbudet av valbara kurser. Se poängplanen på skolans hemsida som alltid är uppdaterad. www.kgy.se

Fullständigt gymnasieprogram är 2500p. Elev kan också frivilligt läsa utökat program. Vissa justeringar kan ske på 
utbudet av valbara kurser. Se poängplanen på skolans hemsida som alltid är uppdaterad.

Fullständigt gymnasieprogram är 2500p. Elev kan också frivilligt läsa utökat program. Vissa justeringar kan ske på 
utbudet av valbara kurser. Se poängplanen på skolans hemsida som alltid är uppdaterad. www.kgy.se

Engelska 5  100
Engelska 6  100
Historia 1b  100
Historia 2b - kultur  100
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b  100
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100

Programgemensamma 
karaktärsämnen   
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället    50

Inriktning, Estetik och media
Digitalt skapande 1  100
Medieproduktion 1  100
Medieproduktion 2  100
Medier, samhälle och 
kommunikation  1  100

Gymnasiearbete  100

Gymnasiegemensamma ämnen

Totalt 1800 poäng

Film och Radio
Film och TV-produktion 1  100
Ljudproduktion 1   100
Entreprenörskap   100

Reklam
Grafisk illustration   100
Visuell kommunikation  100
Entreprenörskap   100

Musik
Musikproduktion 1   100
Ensamble 1   100
Entreprenörskap   100

Design och form
Design 1    100
Formgivning 1   100
Entreprenörskap   100

Valbara profiler Valbara kurser

Engelska 7  100
Matematik 2  100
Matematik 3  100
Moderna språk           100-300
Idrott och Hälsa 2  100
Naturkunskap 2  100
Samhällskunskap 2  100
Bild 1   100
Fotografisk bild 1  100
Teater, Scenisk gestaltning 1 100

Estetiska programmet- Estetisk och media

Våra poängplaner



Kopparlundsgymnasiet - Sintervägen 6 - Västerås 
CuLTUREN / Teknikbyn 

Telefon: 021-182290  Hemsida: www.kgy.se


