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Kitas Gymnasium – Ett aktivt val

www.kitas.se

Kitas Gymnasium
Magasinsgatan 3 · 411 18 Göteborg

Telefon 031–733 44 60
www.kitas.se · info@kitas.se

Här möts samhällsvetare och naturvetare
Välkommen till Kitas Gymnasium! Här erbju-
der vi en bred utpräglat högskoleförbere-
dande undervisning med inriktning mot sam-
hällsvetenskap, språk och naturvetenskap.  
I våra trevliga och fräscha lokaler erbjuder vi 
en trygg och trivsam miljö där du kan koncen-
trera dig på dina studier. Här finns all utrust-
ning som man kan tänkas behöva för att 
genomföra en utbildning av hög kvalitet. Bl a 
ett nybyggt och modernt kemi- och biologilab 
där du praktiskt får testa dina nyvunna kun-
skaper. Kitas har också ett eget bibliotek.

Kitas Gymnasium är en skola som ligger vid 
Domkyrkan mitt i centrala Göteborg. Hit är 
det lätt att ta sig oavsett varifrån man kom-
mer och utanför porten kan man njuta av 
stadens puls med olika butiker, caféer och 
restauranger med uteserveringar.

På Kitas Gymnasium läser du:

naturvetenskapsprogrammet 
inriktning Naturvetenskap 
inriktning Naturvetenskap och samhälle

Humanistiska programmet 
inriktning Språk 
inriktning Kultur

samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning Beteendevetenskap 
inriktning Samhällsvetenskap

ekonomiprogrammet 
inriktning Ekonomi 
inriktning Juridik 
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Välkommen på öppet hus
Kitas Gymnasium  lördag 3 dec kl 10-12 
Magasinsgatan 3 torsdag 19 jan kl 17-19

Kitas natur lördag 26 nov kl 10-12 
Stora Badhusgatan 16  lördag 14 jan kl 10-12

Kitas ekonomi lördag 26 nov kl 12-14 
Stora Badhusgatan 12  lördag 14 jan kl 12-14



För dig som vill lite mer
Välkommen till Kitas, mitt i centrala Göteborg. Kitas består 
av tre små skolor med bara 250 elever per skola. Det gör att 
du får en lugn och trygg studiemiljö med nära kontakt med 
dina lärare. Skolorna är små men tillsammans är Kitas en 
av Göteborgs större gymnasieskolor. Det gör att vi ger den 
lilla skolans fördelar och samtidigt den stora skolans valmöj-
ligheter.

Vi erbjuder en kreativ studiemiljö för dig som vill ha möjlighet 
att satsa, både på studier och specialintressen. Hos oss finns 
många idrottare men även de som vill fördjupa sig i något 
ämne. Skoldagen består av vanliga lektioner men är koncen-
trerad mot förmiddagen med korta raster och utan onödiga 
håltimmar. Eftermiddagen är fri för individuella aktiviteter som 
träning eller studier.

Våra elever har höga ambitioner med sina studier och vi ställer 
krav på dem att ansvara för sina studier och disponera sin 
tid. I gengäld lovar vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig att nå 
dina mål.

Med fokus på ekonomi  
och entreprenörskap
Välkommen till Kitas Ekonomi – en skola som 
specialiserat sig inom ekonomi. Utbildningen 
gör det möjligt för dig att studera, exempel-
vis till civilekonom på högskolan. Samtidigt 
läser du mer praktiska kurser som gör att du 
kan börja arbeta direkt efter gymnasiet. Du 
lär dig till exempel att sköta ett företags bok-
föring med hjälp av professionella datorpro-
gram och kan även välja att läsa Ung Före-
tagsamhet där du lär dig att starta och driva 
ett eget företag. I Ung företagsamhet tävlar 
även elever från hela landet mot varandra 
och våra elever har vunnit många priser och 
flera gånger varit bäst i Sverige.

Kitas Ekonomi är en modern och trivsam 
skola med en hög utrustningsnivå inom eko-
nomiska ämnen. Våra lärare är naturligtvis 
duktiga pedagoger men har även en mång-
årig erfarenhet från näringslivet vilket ger en 
verklighetsnära undervisning med hög kvalitet.

På Kitas eKonomi läser du:

ekonomiprogrammet 
inriktning Ekonomi 
inriktning Juridik

Försäljnings- och serviceprogrammet  
med affärs- och högskoleprofil

Här står naturvetenskapen i centrum
Välkommen till Kitas Natur – en skola som 
specialiserat sig mot de naturvetenskapliga 
ämnena. Detta är skolan för dig som gillar 
naturvetenskap och vill ha en möjlighet att 
fördjupa dig inom detta område. Undervis-
ningen är upplagd på ett utpräglat studie-
förberedande sätt för att du ska klara dina 
studier på högskolan bra.

I våra fräscha lokaler på Stora Badhusgatan 
finns allt som en naturvetenskaplig utbild-
ning kan tänkas behöva. Nya moderna och 
gedigna laborationsmiljöer för kemi, biologi 
och fysik, omfattande referensmaterial som 
böcker och datorer utrustade med flera 
specialprogram för matematik, teknik och 
annat som behövs för en naturvetenskap-
lig undervisning med hög kvalitet. Tillsam-
mans med våra duktiga och kompetenta 
lärare möjliggör detta en undervisning med 
högsta kvalitet.

På Kitas natur läser du:

naturvetenskapsprogrammet 
inriktning Naturvetenskap 
inriktning Naturvetenskap och samhälle

teknikprogrammet 
inriktning Teknikvetenskap 
inriktning Informations- och medieteknik 
inriktning Samhällsbyggande och miljö
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Välutrustade 
skolor
Vårt mål är att skapa en harmo-
nisk helhet med balans mellan 
teori och praktik. Därför har vi 
medvetet valt att lägga våra 
resurser på bra läromedel, frä-
scha trivsamma lokaler och 
en omfattande modern utrust-
ning. För oss är det viktigt att ge  
möjlighet till bredd, fördjupning 
och specialisering. Skolorna har 
en högteknologisk utrustning i 
bland annat kemi och fysik. Här 
får alla elever själva testa och 
arbeta med olika instrument och 
experiment. En självklarhet i all 
utbildning på Kitas är användan-
det av IT. Hos oss lär sig alla 
elever att använda en dator som 
ett dagligt arbetsredskap och de 
lär sig också att använda olika 
dataprogram, både allmänna och 
mer avancerade, kopplade till sin 
utbildning.

Språk  
– nyckeln till världen
Vill du ha möjlighet att studera eller arbeta 
utomlands? I en alltmer global värld finns 
idag stora möjligheter och en viktig nyckel till 
framgång är språk. Därför satsar vi mycket 
på språkstudier där vi bland annat har inter-
nationella elevutbyten och varje år arrangerar 
egna språkresor – studieresor och utbytesresor  
– över hela världen. 

Men, vår främsta tillgång är våra lärare som 
behärskar sina språk väl, de undervisar nämligen 
i sina modersmål. Våra språk är engelska, tyska, 
franska, spanska, italienska och latin. Våra lärare 
hjälper dig också att förbereda dig inför de exa-
mensprov i engelska, tyska och spanska som ger 
behörighet till utländska högskolor och universitet 
där respektive språk talas.

Ditt favoritämne
Skolans individuella val innebär att du får 
välja ett ämne som du är extra intresse-
rad av. Urvalet är brett och spänner över 
många ämnesområden. Du kan välja mel-
lan ämnen som retorik, medicin, biotek-
nik, arkitektur, webdesign eller aerobics. 
Du har också möjlighet att fördjupa dig i 
din idrott (specialidrott) eller att utveckla 
dina färdigheter inom någon annan 
idrott som skolan har, som t ex bollsport 
eller skidsport.

Meritpoäng till högskolan
När du ska söka till högskolan får du pluspoäng på dina 
betyg om du läst vissa kurser inom matematik och språk. 
På Kitas har vi alltid satsat extra mycket på just språk och 
matematik och de flesta kurser som ger meritpoäng är  
obligatoriska för alla våra elever. Det gör att man på Kitas 
inte behöver bry sig om att välja rätt kurser, det har vi 
redan gjort vilket är en fördel för våra elever då de inte ris-
kerar att missa någonting.

Vi satsar mycket på att du ska kunna komma in på  
högskolan efter gymnasiet. Men vårt främsta mål är att 
förbereda våra elever och ge dem de kunskaper som 
krävs för att de sedan ska klara sina högskolestudier  
på ett framgångsrikt sätt.

Kitas ger dig
•  Utbildningar med hög kvalitet  

och garanterad särskild hög-
skolebehörighet.

•  Lärare med ett brinnande 
intresse och djupgående  
kunskaper. 

•  En lugn och trygg studiemiljö.

•  Modern och omfattande  
utrustning.

•  Internationella resor och  
utbyten.

Garanterad hög- 
skolebehörighet
Alla våra utbildningar är utformade för att 
förbereda för studier på högskola eller 
universitet och ger inte bara en grund- 
läggande behörighet. Vi garanterar även  
att du får den särskilda behörighet som krävs 
för vidare studier inom ditt ämnesområde. 
Därför har vi förstärkt vissa ämnen som krävs 
om du t ex vill läsa till civilingenjör eller civil-
ekonom. Dessutom samarbetar vi med flera 
högskolor och universitet för att du ska vara 
så väl förberedd som möjligt för att gå vidare 
i dina studier efter gymnasiet.
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” Jag ville starta en skola där eleverna kan koncentrera sig på sina studier  
och där lärarna brinner för att lära ut, där idrottande elever och elever som  
har andra intressen kan mötas och inspirera varandra. Det är Kitas idag!

”  Carita Seher, grundare av Kitas Gymnasium

Lärare med både kunskap  
och engagemang
Skolans grundidé är enkel, vi erbjuder en undervisning med hög kvalitet. För 
att åstadkomma det satsar vi mycket på att ge varje elev en trygg och sti-
mulerande studiemiljö. Vi ställer krav på eleverna – men också på oss själva. 
Hos oss finns både unga lärare med nya undervisningsidéer och äldre lärare 
med lång erfarenhet. Gemensamt för alla lärare är att de förutom djupa kun-
skaper i sina ämnen har ett brinnande intresse för att undervisa. Dörren till 
lärarrummet står alltid öppen och under eftermiddagarna finns det möjlighet 
att träffa lärarna för att få handledning. Allt detta bidrar till att skapa den spe-
ciella atmosfär som blivit Kitas kännetecken.

Naturvetenskap
naturvetenskapsprogrammet  
kan du välja med inriktning

• Naturvetenskap 
• Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet på Kitas är den 
utbildning som ger dig flest valmöjligheter efter 
gymnasiet. Du kan söka alla högskoleutbildningar 
som andra gymnasieprogram ger behörighet till 
och dessutom alla de utbildningar som kräver 
särskild behörighet som t ex läkare, veterinär eller 
civilingenjör. 

För att ge en bra förståelse och underlätta inlär-
ningen är undervisningen på Kitas upplagd så 
att teori från läroböckerna varvas med praktiska 
laborationer i skolans moderna och välutbyggda 
lab i kemi, biologi och fysik. Om du vill kan du 
inom det individuella valet välja att fördjupa dig 
inom något ämne som du är intresserad av, som 
t ex medicin, bioteknik, biologisk mångfald eller 
data.

Teknik
teknikprogrammet  
kan du välja med inriktning

• Teknikvetenskap 
• Informations- och medieteknik 
• Samhällsbyggande och miljö

Humanistiska är även ett mycket bra val om 
du vill läsa vidare på högskola eller universitet 
efter gymnasiet. Du får behörighet till de flesta 
högskoleutbildningarna, du kan studera utom-
lands och du får meritpoäng för att du läst 
språk vilket gör att du får lättare att komma in 
på din favoritutbildning.

Samhällsvetenskap
samhällsvetenskapsprogrammet kan du 
välja med inriktning 

• Samhällsvetenskap 
• Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är till 
för dig som tycker om samhällsämnen 
och som vill ha många valmöjligheter 
efter gymnasiet. Du kan välja mellan 
de flesta utbildningarna på högskolan 
men särskilt lämpligt är det om du vill 
bli t ex psykolog, jurist eller journalist. 
På Kitas kan du dessutom välja att 
fördjupa dig inom något ämnesom-
råde som du tycker är särskilt intres-
sant, som samhällskunskap, filosofi 
eller psykologi.

Ekonomi
ekonomiprogrammet kan du välja med 
inriktning

• Ekonomi 
• Juridik

Ekonomiprogrammet är till för dig som vill 
arbeta med ekonomi eller juridik. Du kan 
välja att fördjupa dig i ekonomi och lär dig 
då mer praktiskt om hur ett företag fung-
erar. Fördjupar du dig mot juridik lär du 
dig inte bara om juridik, på Kitas lär du dig 
dessutom ekonomi vilket ger en djupare 
förståelse och en god grund till att bli t ex 
affärsjurist.

Affär
Affärsprogrammet är ett program som 
både är högskoleförberedande och sam-
tidigt ger dig en yrkesexamen. På Kitas 
Affärsprogram läser du teoretiska ämnen 
på samma nivå som Ekonomiprogrammet 
vilket gör att du har samma möjligheter 
att söka in till högskolan efter gymnasiet. 

Dessutom lär du dig mer 
praktiskt om hur ett före-
tag fungerar, bl a genom att 
du har praktik. Detta gör att 
du får en yrkesexamen och 
kan börja jobba direkt efter 
gymnasiet om du vill, som 
t ex butikschef, inköpare 
eller ekonomi- eller redovis-
ningsassistent.

Kitas Teknikprogram är ett utpräglat studie-
förberedande program som är till för dig som 
vill studera teknik, data, miljö eller arkitektur 
efter gymnasiet, på t ex Chalmers. Under-
visningen på Kitas bygger på teori från läro-
böckerna som sedan används praktiskt i 
olika laborationer. Som ett självklart hjälp-
medel i all vår undervisning används IT. På 
Teknikprogrammet lär du dig t ex att rita och 
designa olika tekniska komponenter i 3D 
med hjälp av CAD. Väljer du att läsa Arkitek-
tur får du även lära dig att göra ritningar och 
modellera hus och lägenheter.

Humanistiska
Humanistiska programmet kan du välja 
med inriktning 

• Språk 
• Kultur

Är du duktig på språk eller vill lära dig mer 
om andra kulturer? Då är Humanistiska på 
Kitas något för dig! Hos oss kan du för-
utom engelska läsa spanska, franska, tyska,  
italienska och latin. Du kan läsa på alla 
nivåer, från nybörjare (steg 1) till fördjupning 
(steg 7). Dessutom har du möjlighet att få 
delta i alla Kitas utbyten med andra länder.
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Välutrustade 
skolor
Vårt mål är att skapa en harmo-
nisk helhet med balans mellan 
teori och praktik. Därför har vi 
medvetet valt att lägga våra 
resurser på bra läromedel, frä-
scha trivsamma lokaler och 
en omfattande modern utrust-
ning. För oss är det viktigt att ge  
möjlighet till bredd, fördjupning 
och specialisering. Skolorna har 
en högteknologisk utrustning i 
bland annat kemi och fysik. Här 
får alla elever själva testa och 
arbeta med olika instrument och 
experiment. En självklarhet i all 
utbildning på Kitas är användan-
det av IT. Hos oss lär sig alla 
elever att använda en dator som 
ett dagligt arbetsredskap och de 
lär sig också att använda olika 
dataprogram, både allmänna och 
mer avancerade, kopplade till sin 
utbildning.

Språk  
– nyckeln till världen
Vill du ha möjlighet att studera eller arbeta 
utomlands? I en alltmer global värld finns 
idag stora möjligheter och en viktig nyckel till 
framgång är språk. Därför satsar vi mycket 
på språkstudier där vi bland annat har inter-
nationella elevutbyten och varje år arrangerar 
egna språkresor – studieresor och utbytesresor  
– över hela världen. 

Men, vår främsta tillgång är våra lärare som 
behärskar sina språk väl, de undervisar nämligen 
i sina modersmål. Våra språk är engelska, tyska, 
franska, spanska, italienska och latin. Våra lärare 
hjälper dig också att förbereda dig inför de exa-
mensprov i engelska, tyska och spanska som ger 
behörighet till utländska högskolor och universitet 
där respektive språk talas.

Ditt favoritämne
Skolans individuella val innebär att du får 
välja ett ämne som du är extra intresse-
rad av. Urvalet är brett och spänner över 
många ämnesområden. Du kan välja mel-
lan ämnen som retorik, medicin, biotek-
nik, arkitektur, webdesign eller aerobics. 
Du har också möjlighet att fördjupa dig i 
din idrott (specialidrott) eller att utveckla 
dina färdigheter inom någon annan 
idrott som skolan har, som t ex bollsport 
eller skidsport.

Meritpoäng till högskolan
När du ska söka till högskolan får du pluspoäng på dina 
betyg om du läst vissa kurser inom matematik och språk. 
På Kitas har vi alltid satsat extra mycket på just språk och 
matematik och de flesta kurser som ger meritpoäng är  
obligatoriska för alla våra elever. Det gör att man på Kitas 
inte behöver bry sig om att välja rätt kurser, det har vi 
redan gjort vilket är en fördel för våra elever då de inte ris-
kerar att missa någonting.

Vi satsar mycket på att du ska kunna komma in på  
högskolan efter gymnasiet. Men vårt främsta mål är att 
förbereda våra elever och ge dem de kunskaper som 
krävs för att de sedan ska klara sina högskolestudier  
på ett framgångsrikt sätt.

Kitas ger dig
•  Utbildningar med hög kvalitet  

och garanterad särskild hög-
skolebehörighet.

•  Lärare med ett brinnande 
intresse och djupgående  
kunskaper. 

•  En lugn och trygg studiemiljö.

•  Modern och omfattande  
utrustning.

•  Internationella resor och  
utbyten.

Garanterad hög- 
skolebehörighet
Alla våra utbildningar är utformade för att 
förbereda för studier på högskola eller 
universitet och ger inte bara en grund- 
läggande behörighet. Vi garanterar även  
att du får den särskilda behörighet som krävs 
för vidare studier inom ditt ämnesområde. 
Därför har vi förstärkt vissa ämnen som krävs 
om du t ex vill läsa till civilingenjör eller civil-
ekonom. Dessutom samarbetar vi med flera 
högskolor och universitet för att du ska vara 
så väl förberedd som möjligt för att gå vidare 
i dina studier efter gymnasiet.
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” Jag ville starta en skola där eleverna kan koncentrera sig på sina studier  
och där lärarna brinner för att lära ut, där idrottande elever och elever som  
har andra intressen kan mötas och inspirera varandra. Det är Kitas idag!

”  Carita Seher, grundare av Kitas Gymnasium

Lärare med både kunskap  
och engagemang
Skolans grundidé är enkel, vi erbjuder en undervisning med hög kvalitet. För 
att åstadkomma det satsar vi mycket på att ge varje elev en trygg och sti-
mulerande studiemiljö. Vi ställer krav på eleverna – men också på oss själva. 
Hos oss finns både unga lärare med nya undervisningsidéer och äldre lärare 
med lång erfarenhet. Gemensamt för alla lärare är att de förutom djupa kun-
skaper i sina ämnen har ett brinnande intresse för att undervisa. Dörren till 
lärarrummet står alltid öppen och under eftermiddagarna finns det möjlighet 
att träffa lärarna för att få handledning. Allt detta bidrar till att skapa den spe-
ciella atmosfär som blivit Kitas kännetecken.

Naturvetenskap
naturvetenskapsprogrammet  
kan du välja med inriktning

• Naturvetenskap 
• Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet på Kitas är den 
utbildning som ger dig flest valmöjligheter efter 
gymnasiet. Du kan söka alla högskoleutbildningar 
som andra gymnasieprogram ger behörighet till 
och dessutom alla de utbildningar som kräver 
särskild behörighet som t ex läkare, veterinär eller 
civilingenjör. 

För att ge en bra förståelse och underlätta inlär-
ningen är undervisningen på Kitas upplagd så 
att teori från läroböckerna varvas med praktiska 
laborationer i skolans moderna och välutbyggda 
lab i kemi, biologi och fysik. Om du vill kan du 
inom det individuella valet välja att fördjupa dig 
inom något ämne som du är intresserad av, som 
t ex medicin, bioteknik, biologisk mångfald eller 
data.

Teknik
teknikprogrammet  
kan du välja med inriktning

• Teknikvetenskap 
• Informations- och medieteknik 
• Samhällsbyggande och miljö

Humanistiska är även ett mycket bra val om 
du vill läsa vidare på högskola eller universitet 
efter gymnasiet. Du får behörighet till de flesta 
högskoleutbildningarna, du kan studera utom-
lands och du får meritpoäng för att du läst 
språk vilket gör att du får lättare att komma in 
på din favoritutbildning.

Samhällsvetenskap
samhällsvetenskapsprogrammet kan du 
välja med inriktning 

• Samhällsvetenskap 
• Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är till 
för dig som tycker om samhällsämnen 
och som vill ha många valmöjligheter 
efter gymnasiet. Du kan välja mellan 
de flesta utbildningarna på högskolan 
men särskilt lämpligt är det om du vill 
bli t ex psykolog, jurist eller journalist. 
På Kitas kan du dessutom välja att 
fördjupa dig inom något ämnesom-
råde som du tycker är särskilt intres-
sant, som samhällskunskap, filosofi 
eller psykologi.

Ekonomi
ekonomiprogrammet kan du välja med 
inriktning

• Ekonomi 
• Juridik

Ekonomiprogrammet är till för dig som vill 
arbeta med ekonomi eller juridik. Du kan 
välja att fördjupa dig i ekonomi och lär dig 
då mer praktiskt om hur ett företag fung-
erar. Fördjupar du dig mot juridik lär du 
dig inte bara om juridik, på Kitas lär du dig 
dessutom ekonomi vilket ger en djupare 
förståelse och en god grund till att bli t ex 
affärsjurist.

Affär
Affärsprogrammet är ett program som 
både är högskoleförberedande och sam-
tidigt ger dig en yrkesexamen. På Kitas 
Affärsprogram läser du teoretiska ämnen 
på samma nivå som Ekonomiprogrammet 
vilket gör att du har samma möjligheter 
att söka in till högskolan efter gymnasiet. 

Dessutom lär du dig mer 
praktiskt om hur ett före-
tag fungerar, bl a genom att 
du har praktik. Detta gör att 
du får en yrkesexamen och 
kan börja jobba direkt efter 
gymnasiet om du vill, som 
t ex butikschef, inköpare 
eller ekonomi- eller redovis-
ningsassistent.

Kitas Teknikprogram är ett utpräglat studie-
förberedande program som är till för dig som 
vill studera teknik, data, miljö eller arkitektur 
efter gymnasiet, på t ex Chalmers. Under-
visningen på Kitas bygger på teori från läro-
böckerna som sedan används praktiskt i 
olika laborationer. Som ett självklart hjälp-
medel i all vår undervisning används IT. På 
Teknikprogrammet lär du dig t ex att rita och 
designa olika tekniska komponenter i 3D 
med hjälp av CAD. Väljer du att läsa Arkitek-
tur får du även lära dig att göra ritningar och 
modellera hus och lägenheter.

Humanistiska
Humanistiska programmet kan du välja 
med inriktning 

• Språk 
• Kultur

Är du duktig på språk eller vill lära dig mer 
om andra kulturer? Då är Humanistiska på 
Kitas något för dig! Hos oss kan du för-
utom engelska läsa spanska, franska, tyska,  
italienska och latin. Du kan läsa på alla 
nivåer, från nybörjare (steg 1) till fördjupning 
(steg 7). Dessutom har du möjlighet att få 
delta i alla Kitas utbyten med andra länder.
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” Jag ville starta en skola där eleverna kan koncentrera sig på sina studier  
och där lärarna brinner för att lära ut, där idrottande elever och elever som  
har andra intressen kan mötas och inspirera varandra. Det är Kitas idag!

”  Carita Seher, grundare av Kitas Gymnasium

Lärare med både kunskap  
och engagemang
Skolans grundidé är enkel, vi erbjuder en undervisning med hög kvalitet. För 
att åstadkomma det satsar vi mycket på att ge varje elev en trygg och sti-
mulerande studiemiljö. Vi ställer krav på eleverna – men också på oss själva. 
Hos oss finns både unga lärare med nya undervisningsidéer och äldre lärare 
med lång erfarenhet. Gemensamt för alla lärare är att de förutom djupa kun-
skaper i sina ämnen har ett brinnande intresse för att undervisa. Dörren till 
lärarrummet står alltid öppen och under eftermiddagarna finns det möjlighet 
att träffa lärarna för att få handledning. Allt detta bidrar till att skapa den spe-
ciella atmosfär som blivit Kitas kännetecken.

Naturvetenskap
naturvetenskapsprogrammet  
kan du välja med inriktning

• Naturvetenskap 
• Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammet på Kitas är den 
utbildning som ger dig flest valmöjligheter efter 
gymnasiet. Du kan söka alla högskoleutbildningar 
som andra gymnasieprogram ger behörighet till 
och dessutom alla de utbildningar som kräver 
särskild behörighet som t ex läkare, veterinär eller 
civilingenjör. 

För att ge en bra förståelse och underlätta inlär-
ningen är undervisningen på Kitas upplagd så 
att teori från läroböckerna varvas med praktiska 
laborationer i skolans moderna och välutbyggda 
lab i kemi, biologi och fysik. Om du vill kan du 
inom det individuella valet välja att fördjupa dig 
inom något ämne som du är intresserad av, som 
t ex medicin, bioteknik, biologisk mångfald eller 
data.

Teknik
teknikprogrammet  
kan du välja med inriktning

• Teknikvetenskap 
• Informations- och medieteknik 
• Samhällsbyggande och miljö

Humanistiska är även ett mycket bra val om 
du vill läsa vidare på högskola eller universitet 
efter gymnasiet. Du får behörighet till de flesta 
högskoleutbildningarna, du kan studera utom-
lands och du får meritpoäng för att du läst 
språk vilket gör att du får lättare att komma in 
på din favoritutbildning.

Samhällsvetenskap
samhällsvetenskapsprogrammet kan du 
välja med inriktning 

• Samhällsvetenskap 
• Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är till 
för dig som tycker om samhällsämnen 
och som vill ha många valmöjligheter 
efter gymnasiet. Du kan välja mellan 
de flesta utbildningarna på högskolan 
men särskilt lämpligt är det om du vill 
bli t ex psykolog, jurist eller journalist. 
På Kitas kan du dessutom välja att 
fördjupa dig inom något ämnesom-
råde som du tycker är särskilt intres-
sant, som samhällskunskap, filosofi 
eller psykologi.

Ekonomi
ekonomiprogrammet kan du välja med 
inriktning

• Ekonomi 
• Juridik

Ekonomiprogrammet är till för dig som vill 
arbeta med ekonomi eller juridik. Du kan 
välja att fördjupa dig i ekonomi och lär dig 
då mer praktiskt om hur ett företag fung-
erar. Fördjupar du dig mot juridik lär du 
dig inte bara om juridik, på Kitas lär du dig 
dessutom ekonomi vilket ger en djupare 
förståelse och en god grund till att bli t ex 
affärsjurist.

Affär
Affärsprogrammet är ett program som 
både är högskoleförberedande och sam-
tidigt ger dig en yrkesexamen. På Kitas 
Affärsprogram läser du teoretiska ämnen 
på samma nivå som Ekonomiprogrammet 
vilket gör att du har samma möjligheter 
att söka in till högskolan efter gymnasiet. 

Dessutom lär du dig mer 
praktiskt om hur ett före-
tag fungerar, bl a genom att 
du har praktik. Detta gör att 
du får en yrkesexamen och 
kan börja jobba direkt efter 
gymnasiet om du vill, som 
t ex butikschef, inköpare 
eller ekonomi- eller redovis-
ningsassistent.

Kitas Teknikprogram är ett utpräglat studie-
förberedande program som är till för dig som 
vill studera teknik, data, miljö eller arkitektur 
efter gymnasiet, på t ex Chalmers. Under-
visningen på Kitas bygger på teori från läro-
böckerna som sedan används praktiskt i 
olika laborationer. Som ett självklart hjälp-
medel i all vår undervisning används IT. På 
Teknikprogrammet lär du dig t ex att rita och 
designa olika tekniska komponenter i 3D 
med hjälp av CAD. Väljer du att läsa Arkitek-
tur får du även lära dig att göra ritningar och 
modellera hus och lägenheter.

Humanistiska
Humanistiska programmet kan du välja 
med inriktning 

• Språk 
• Kultur

Är du duktig på språk eller vill lära dig mer 
om andra kulturer? Då är Humanistiska på 
Kitas något för dig! Hos oss kan du för-
utom engelska läsa spanska, franska, tyska,  
italienska och latin. Du kan läsa på alla 
nivåer, från nybörjare (steg 1) till fördjupning 
(steg 7). Dessutom har du möjlighet att få 
delta i alla Kitas utbyten med andra länder.
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Välutrustade 
skolor
Vårt mål är att skapa en harmo-
nisk helhet med balans mellan 
teori och praktik. Därför har vi 
medvetet valt att lägga våra 
resurser på bra läromedel, frä-
scha trivsamma lokaler och 
en omfattande modern utrust-
ning. För oss är det viktigt att ge  
möjlighet till bredd, fördjupning 
och specialisering. Skolorna har 
en högteknologisk utrustning i 
bland annat kemi och fysik. Här 
får alla elever själva testa och 
arbeta med olika instrument och 
experiment. En självklarhet i all 
utbildning på Kitas är användan-
det av IT. Hos oss lär sig alla 
elever att använda en dator som 
ett dagligt arbetsredskap och de 
lär sig också att använda olika 
dataprogram, både allmänna och 
mer avancerade, kopplade till sin 
utbildning.

Språk  
– nyckeln till världen
Vill du ha möjlighet att studera eller arbeta 
utomlands? I en alltmer global värld finns 
idag stora möjligheter och en viktig nyckel till 
framgång är språk. Därför satsar vi mycket 
på språkstudier där vi bland annat har inter-
nationella elevutbyten och varje år arrangerar 
egna språkresor – studieresor och utbytesresor  
– över hela världen. 

Men, vår främsta tillgång är våra lärare som 
behärskar sina språk väl, de undervisar nämligen 
i sina modersmål. Våra språk är engelska, tyska, 
franska, spanska, italienska och latin. Våra lärare 
hjälper dig också att förbereda dig inför de exa-
mensprov i engelska, tyska och spanska som ger 
behörighet till utländska högskolor och universitet 
där respektive språk talas.

Ditt favoritämne
Skolans individuella val innebär att du får 
välja ett ämne som du är extra intresse-
rad av. Urvalet är brett och spänner över 
många ämnesområden. Du kan välja mel-
lan ämnen som retorik, medicin, biotek-
nik, arkitektur, webdesign eller aerobics. 
Du har också möjlighet att fördjupa dig i 
din idrott (specialidrott) eller att utveckla 
dina färdigheter inom någon annan 
idrott som skolan har, som t ex bollsport 
eller skidsport.

Meritpoäng till högskolan
När du ska söka till högskolan får du pluspoäng på dina 
betyg om du läst vissa kurser inom matematik och språk. 
På Kitas har vi alltid satsat extra mycket på just språk och 
matematik och de flesta kurser som ger meritpoäng är  
obligatoriska för alla våra elever. Det gör att man på Kitas 
inte behöver bry sig om att välja rätt kurser, det har vi 
redan gjort vilket är en fördel för våra elever då de inte ris-
kerar att missa någonting.

Vi satsar mycket på att du ska kunna komma in på  
högskolan efter gymnasiet. Men vårt främsta mål är att 
förbereda våra elever och ge dem de kunskaper som 
krävs för att de sedan ska klara sina högskolestudier  
på ett framgångsrikt sätt.

Kitas ger dig
•  Utbildningar med hög kvalitet  

och garanterad särskild hög-
skolebehörighet.

•  Lärare med ett brinnande 
intresse och djupgående  
kunskaper. 

•  En lugn och trygg studiemiljö.

•  Modern och omfattande  
utrustning.

•  Internationella resor och  
utbyten.

Garanterad hög- 
skolebehörighet
Alla våra utbildningar är utformade för att 
förbereda för studier på högskola eller 
universitet och ger inte bara en grund- 
läggande behörighet. Vi garanterar även  
att du får den särskilda behörighet som krävs 
för vidare studier inom ditt ämnesområde. 
Därför har vi förstärkt vissa ämnen som krävs 
om du t ex vill läsa till civilingenjör eller civil-
ekonom. Dessutom samarbetar vi med flera 
högskolor och universitet för att du ska vara 
så väl förberedd som möjligt för att gå vidare 
i dina studier efter gymnasiet.
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För dig som vill lite mer
Välkommen till Kitas, mitt i centrala Göteborg. Kitas består 
av tre små skolor med bara 250 elever per skola. Det gör att 
du får en lugn och trygg studiemiljö med nära kontakt med 
dina lärare. Skolorna är små men tillsammans är Kitas en 
av Göteborgs större gymnasieskolor. Det gör att vi ger den 
lilla skolans fördelar och samtidigt den stora skolans valmöj-
ligheter.

Vi erbjuder en kreativ studiemiljö för dig som vill ha möjlighet 
att satsa, både på studier och specialintressen. Hos oss finns 
många idrottare men även de som vill fördjupa sig i något 
ämne. Skoldagen består av vanliga lektioner men är koncen-
trerad mot förmiddagen med korta raster och utan onödiga 
håltimmar. Eftermiddagen är fri för individuella aktiviteter som 
träning eller studier.

Våra elever har höga ambitioner med sina studier och vi ställer 
krav på dem att ansvara för sina studier och disponera sin 
tid. I gengäld lovar vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig att nå 
dina mål.

Med fokus på ekonomi  
och entreprenörskap
Välkommen till Kitas Ekonomi – en skola som 
specialiserat sig inom ekonomi. Utbildningen 
gör det möjligt för dig att studera, exempel-
vis till civilekonom på högskolan. Samtidigt 
läser du mer praktiska kurser som gör att du 
kan börja arbeta direkt efter gymnasiet. Du 
lär dig till exempel att sköta ett företags bok-
föring med hjälp av professionella datorpro-
gram och kan även välja att läsa Ung Före-
tagsamhet där du lär dig att starta och driva 
ett eget företag. I Ung företagsamhet tävlar 
även elever från hela landet mot varandra 
och våra elever har vunnit många priser och 
flera gånger varit bäst i Sverige.

Kitas Ekonomi är en modern och trivsam 
skola med en hög utrustningsnivå inom eko-
nomiska ämnen. Våra lärare är naturligtvis 
duktiga pedagoger men har även en mång-
årig erfarenhet från näringslivet vilket ger en 
verklighetsnära undervisning med hög kvalitet.

På Kitas eKonomi läser du:

ekonomiprogrammet 
inriktning Ekonomi 
inriktning Juridik

Försäljnings- och serviceprogrammet  
med affärs- och högskoleprofil

Här står naturvetenskapen i centrum
Välkommen till Kitas Natur – en skola som 
specialiserat sig mot de naturvetenskapliga 
ämnena. Detta är skolan för dig som gillar 
naturvetenskap och vill ha en möjlighet att 
fördjupa dig inom detta område. Undervis-
ningen är upplagd på ett utpräglat studie-
förberedande sätt för att du ska klara dina 
studier på högskolan bra.

I våra fräscha lokaler på Stora Badhusgatan 
finns allt som en naturvetenskaplig utbild-
ning kan tänkas behöva. Nya moderna och 
gedigna laborationsmiljöer för kemi, biologi 
och fysik, omfattande referensmaterial som 
böcker och datorer utrustade med flera 
specialprogram för matematik, teknik och 
annat som behövs för en naturvetenskap-
lig undervisning med hög kvalitet. Tillsam-
mans med våra duktiga och kompetenta 
lärare möjliggör detta en undervisning med 
högsta kvalitet.

På Kitas natur läser du:

naturvetenskapsprogrammet 
inriktning Naturvetenskap 
inriktning Naturvetenskap och samhälle

teknikprogrammet 
inriktning Teknikvetenskap 
inriktning Informations- och medieteknik 
inriktning Samhällsbyggande och miljö
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Välutrustade 
skolor
Vårt mål är att skapa en harmo-
nisk helhet med balans mellan 
teori och praktik. Därför har vi 
medvetet valt att lägga våra 
resurser på bra läromedel, frä-
scha trivsamma lokaler och 
en omfattande modern utrust-
ning. För oss är det viktigt att ge  
möjlighet till bredd, fördjupning 
och specialisering. Skolorna har 
en högteknologisk utrustning i 
bland annat kemi och fysik. Här 
får alla elever själva testa och 
arbeta med olika instrument och 
experiment. En självklarhet i all 
utbildning på Kitas är användan-
det av IT. Hos oss lär sig alla 
elever att använda en dator som 
ett dagligt arbetsredskap och de 
lär sig också att använda olika 
dataprogram, både allmänna och 
mer avancerade, kopplade till sin 
utbildning.

Språk  
– nyckeln till världen
Vill du ha möjlighet att studera eller arbeta 
utomlands? I en alltmer global värld finns 
idag stora möjligheter och en viktig nyckel till 
framgång är språk. Därför satsar vi mycket 
på språkstudier där vi bland annat har inter-
nationella elevutbyten och varje år arrangerar 
egna språkresor – studieresor och utbytesresor  
– över hela världen. 

Men, vår främsta tillgång är våra lärare som 
behärskar sina språk väl, de undervisar nämligen 
i sina modersmål. Våra språk är engelska, tyska, 
franska, spanska, italienska och latin. Våra lärare 
hjälper dig också att förbereda dig inför de exa-
mensprov i engelska, tyska och spanska som ger 
behörighet till utländska högskolor och universitet 
där respektive språk talas.

Ditt favoritämne
Skolans individuella val innebär att du får 
välja ett ämne som du är extra intresse-
rad av. Urvalet är brett och spänner över 
många ämnesområden. Du kan välja mel-
lan ämnen som retorik, medicin, biotek-
nik, arkitektur, webdesign eller aerobics. 
Du har också möjlighet att fördjupa dig i 
din idrott (specialidrott) eller att utveckla 
dina färdigheter inom någon annan 
idrott som skolan har, som t ex bollsport 
eller skidsport.

Meritpoäng till högskolan
När du ska söka till högskolan får du pluspoäng på dina 
betyg om du läst vissa kurser inom matematik och språk. 
På Kitas har vi alltid satsat extra mycket på just språk och 
matematik och de flesta kurser som ger meritpoäng är  
obligatoriska för alla våra elever. Det gör att man på Kitas 
inte behöver bry sig om att välja rätt kurser, det har vi 
redan gjort vilket är en fördel för våra elever då de inte ris-
kerar att missa någonting.

Vi satsar mycket på att du ska kunna komma in på  
högskolan efter gymnasiet. Men vårt främsta mål är att 
förbereda våra elever och ge dem de kunskaper som 
krävs för att de sedan ska klara sina högskolestudier  
på ett framgångsrikt sätt.

Kitas ger dig
•  Utbildningar med hög kvalitet  

och garanterad särskild hög-
skolebehörighet.

•  Lärare med ett brinnande 
intresse och djupgående  
kunskaper. 

•  En lugn och trygg studiemiljö.

•  Modern och omfattande  
utrustning.

•  Internationella resor och  
utbyten.

Garanterad hög- 
skolebehörighet
Alla våra utbildningar är utformade för att 
förbereda för studier på högskola eller 
universitet och ger inte bara en grund- 
läggande behörighet. Vi garanterar även  
att du får den särskilda behörighet som krävs 
för vidare studier inom ditt ämnesområde. 
Därför har vi förstärkt vissa ämnen som krävs 
om du t ex vill läsa till civilingenjör eller civil-
ekonom. Dessutom samarbetar vi med flera 
högskolor och universitet för att du ska vara 
så väl förberedd som möjligt för att gå vidare 
i dina studier efter gymnasiet.
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Kitas Gymnasium – Ett aktivt val

www.kitas.se

Kitas Gymnasium
Magasinsgatan 3 · 411 18 Göteborg

Telefon 031–733 44 60
www.kitas.se · info@kitas.se

Här möts samhällsvetare och naturvetare
Välkommen till Kitas Gymnasium! Här erbju-
der vi en bred utpräglat högskoleförbere-
dande undervisning med inriktning mot sam-
hällsvetenskap, språk och naturvetenskap.  
I våra trevliga och fräscha lokaler erbjuder vi 
en trygg och trivsam miljö där du kan koncen-
trera dig på dina studier. Här finns all utrust-
ning som man kan tänkas behöva för att 
genomföra en utbildning av hög kvalitet. Bl a 
ett nybyggt och modernt kemi- och biologilab 
där du praktiskt får testa dina nyvunna kun-
skaper. Kitas har också ett eget bibliotek.

Kitas Gymnasium är en skola som ligger vid 
Domkyrkan mitt i centrala Göteborg. Hit är 
det lätt att ta sig oavsett varifrån man kom-
mer och utanför porten kan man njuta av 
stadens puls med olika butiker, caféer och 
restauranger med uteserveringar.

På Kitas Gymnasium läser du:

naturvetenskapsprogrammet 
inriktning Naturvetenskap 
inriktning Naturvetenskap och samhälle

Humanistiska programmet 
inriktning Språk 
inriktning Kultur

samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning Beteendevetenskap 
inriktning Samhällsvetenskap

ekonomiprogrammet 
inriktning Ekonomi 
inriktning Juridik 
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Välkommen på öppet hus
Kitas Gymnasium  lördag 3 dec kl 10-12 
Magasinsgatan 3 torsdag 19 jan kl 17-19

Kitas natur lördag 26 nov kl 10-12 
Stora Badhusgatan 16  lördag 14 jan kl 10-12

Kitas ekonomi lördag 26 nov kl 12-14 
Stora Badhusgatan 12  lördag 14 jan kl 12-14



För dig som vill lite mer
Välkommen till Kitas, mitt i centrala Göteborg. Kitas består 
av tre små skolor med bara 250 elever per skola. Det gör att 
du får en lugn och trygg studiemiljö med nära kontakt med 
dina lärare. Skolorna är små men tillsammans är Kitas en 
av Göteborgs större gymnasieskolor. Det gör att vi ger den 
lilla skolans fördelar och samtidigt den stora skolans valmöj-
ligheter.

Vi erbjuder en kreativ studiemiljö för dig som vill ha möjlighet 
att satsa, både på studier och specialintressen. Hos oss finns 
många idrottare men även de som vill fördjupa sig i något 
ämne. Skoldagen består av vanliga lektioner men är koncen-
trerad mot förmiddagen med korta raster och utan onödiga 
håltimmar. Eftermiddagen är fri för individuella aktiviteter som 
träning eller studier.

Våra elever har höga ambitioner med sina studier och vi ställer 
krav på dem att ansvara för sina studier och disponera sin 
tid. I gengäld lovar vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig att nå 
dina mål.

Med fokus på ekonomi  
och entreprenörskap
Välkommen till Kitas Ekonomi – en skola som 
specialiserat sig inom ekonomi. Utbildningen 
gör det möjligt för dig att studera, exempel-
vis till civilekonom på högskolan. Samtidigt 
läser du mer praktiska kurser som gör att du 
kan börja arbeta direkt efter gymnasiet. Du 
lär dig till exempel att sköta ett företags bok-
föring med hjälp av professionella datorpro-
gram och kan även välja att läsa Ung Före-
tagsamhet där du lär dig att starta och driva 
ett eget företag. I Ung företagsamhet tävlar 
även elever från hela landet mot varandra 
och våra elever har vunnit många priser och 
flera gånger varit bäst i Sverige.

Kitas Ekonomi är en modern och trivsam 
skola med en hög utrustningsnivå inom eko-
nomiska ämnen. Våra lärare är naturligtvis 
duktiga pedagoger men har även en mång-
årig erfarenhet från näringslivet vilket ger en 
verklighetsnära undervisning med hög kvalitet.

På Kitas eKonomi läser du:

ekonomiprogrammet 
inriktning Ekonomi 
inriktning Juridik

Försäljnings- och serviceprogrammet  
med affärs- och högskoleprofil

Här står naturvetenskapen i centrum
Välkommen till Kitas Natur – en skola som 
specialiserat sig mot de naturvetenskapliga 
ämnena. Detta är skolan för dig som gillar 
naturvetenskap och vill ha en möjlighet att 
fördjupa dig inom detta område. Undervis-
ningen är upplagd på ett utpräglat studie-
förberedande sätt för att du ska klara dina 
studier på högskolan bra.

I våra fräscha lokaler på Stora Badhusgatan 
finns allt som en naturvetenskaplig utbild-
ning kan tänkas behöva. Nya moderna och 
gedigna laborationsmiljöer för kemi, biologi 
och fysik, omfattande referensmaterial som 
böcker och datorer utrustade med flera 
specialprogram för matematik, teknik och 
annat som behövs för en naturvetenskap-
lig undervisning med hög kvalitet. Tillsam-
mans med våra duktiga och kompetenta 
lärare möjliggör detta en undervisning med 
högsta kvalitet.

På Kitas natur läser du:

naturvetenskapsprogrammet 
inriktning Naturvetenskap 
inriktning Naturvetenskap och samhälle

teknikprogrammet 
inriktning Teknikvetenskap 
inriktning Informations- och medieteknik 
inriktning Samhällsbyggande och miljö
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Kitas Gymnasium – Ett aktivt val

www.kitas.se

Kitas Gymnasium
Magasinsgatan 3 · 411 18 Göteborg

Telefon 031–733 44 60
www.kitas.se · info@kitas.se

Här möts samhällsvetare och naturvetare
Välkommen till Kitas Gymnasium! Här erbju-
der vi en bred utpräglat högskoleförbere-
dande undervisning med inriktning mot sam-
hällsvetenskap, språk och naturvetenskap.  
I våra trevliga och fräscha lokaler erbjuder vi 
en trygg och trivsam miljö där du kan koncen-
trera dig på dina studier. Här finns all utrust-
ning som man kan tänkas behöva för att 
genomföra en utbildning av hög kvalitet. Bl a 
ett nybyggt och modernt kemi- och biologilab 
där du praktiskt får testa dina nyvunna kun-
skaper. Kitas har också ett eget bibliotek.

Kitas Gymnasium är en skola som ligger vid 
Domkyrkan mitt i centrala Göteborg. Hit är 
det lätt att ta sig oavsett varifrån man kom-
mer och utanför porten kan man njuta av 
stadens puls med olika butiker, caféer och 
restauranger med uteserveringar.

På Kitas Gymnasium läser du:

naturvetenskapsprogrammet 
inriktning Naturvetenskap 
inriktning Naturvetenskap och samhälle

Humanistiska programmet 
inriktning Språk 
inriktning Kultur

samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning Beteendevetenskap 
inriktning Samhällsvetenskap

ekonomiprogrammet 
inriktning Ekonomi 
inriktning Juridik 
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