
 

VILKA ÄR VI PÅ KARLSKOGA IDROTTSGYMNASIUM? 

Karlskoga Idrottsgymnasium är en av två gymnasieskolor i Karlskoga. Hos 

oss kan du läsa Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Ut-

bildningarna är högskoleförberedande och öppnar  för många  möjligheter i 

framtiden.  Vi erbjuder en unik möjlighet att kombinera studier och idrott och 

prestera högt inom båda områdena.  Du får bästa möjliga förutsättning att nå 

dina mål!  

Nära samarbete mellan lärare och elev 

På Karlskoga Idrottsgymnasium finner du en liten skola i en lugn och trygg miljö 

med engagerade och legitimerade lärare. Klimatet är öppet och vänligt där alla 

känner alla och lärarna jobbar individuellt med varje elev för att de ska nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  Det finns schemalagd handlednings-

tid på fredagseftermiddagarna då eleverna jobbar  i de ämnen varje enskild elev 

behöver .  Handledningstiden är mycket omtyckt  då eleverna  har möjlighet att få 

mycket lärarstöd vilket gynnar studieresultaten. 

Dator och lunch på restaurang 

Alla skolans elever tillhandahålls en Chromebook som fungerar som ett arbets-

redskap genom hela gymnasietiden på skolan. Elever och lärare jobbar i Google 

Apps och den pedagogiska plattformen Classroom, men vi använder även läro-

böcker i varje ämne. En god och näringsrik  skollunch äter eleverna på restaurang 

Udden som ligger på skolområdet.  

Idrott på Karlskoga Idrottsgymnasium 

En idrottsprofil genomsyrar verksamheten där både motionär och idrottare ges 

samma unika möjlighet att kombinera studier och idrott.  Professionella och ut-

bildade tränare följer dig genom hela din gymnasieutbildning och du får hjälp till 

individuell utveckling inom din idrott. Om du inte håller på med någon specifik 

idrott tränar du i vår motionsgrupp som testar olika typer av träning för att må 

bra.  

Hos oss trivs eleverna. Det har DU också möjlighet att göra! 

 

Program 

Ekonomiprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

Kontaktperson 

Anna Heinemann, Rektor 

anna.heinemann@karlskogagymnasium.se 

 

Adress 

Rektor Lindholmsväg 29A 
691 44  Karlskoga 

 

Telefonnummer 
0586—646 27 
 

Epost 
info@karlskogagymnasium.se 

 

Hemsida 
www.karlskogagymnasium.se 

 

Prova-på-dag 
Bokas efter förfrågan 
Din SYV hjälper dig eller kontakta 
Karlskoga Idrottsgymnasium 
(Anna Heinemann) direkt. 


