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Dina drömmar – vår passion. Precis så är det! Valet till
gymnasiet är i mångt och mycket det första stora valet
i livet, ett val där intresse och drömmar ska spela in.
Jag arbetar för en skola där vi strävar efter
att eleverna ska känna trygghet, värme,
glädje och framåtanda. Skolan ska vara
en plats där man får trivas, utmanas och
utvecklas. På Kungsgymnasiet vill vi
möta dig med dina drömmar, din längtan
och dina mål. Vi erbjuder en skola där de
möjligheterna finns.
Programmen på Kungsgymnasiet ger
god behörighet för fortsatta studier där
det även ges stort utrymme för egna val.
Musik-, media- och teoretiska kurser kan

på olika sätt kombineras till att utforma
ditt program.
Skolans grundvärden är hämtade
ur den kristna värdegrunden och från
de styrdokument som reglerar skolans
verksamhet.
Välj Kungsgymnasiet. Jag lovar att det
är en bra investering – ett klokt val!

Andreas Alnervik, rektor
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Kungsgymnasiet är gym
nasieskolan med de stora
möjligheterna!
Kungsgymnasiet startade upp 2007 med
ett lokalt gymnasieprogram där fokus
var musik– och medieproduktion. 2011
gick vi över till det nationella Estetiska
programmet med musik som inriktning
och 2013 utökade vi med Samhällsvetenskapliga programmet. Båda våra program
ger god behörighet för högskolestudier.
FRISKOLA UTAN VINSTKRAV

Kungsgymnasiet är en av fyra skolor där
Jönköpings Kristna Skolförening (JKS) står
som huvudman. Vi vet vad som krävs
för att driva en skola. Vi har gjort det
i drygt 20 år! Vår långa erfarenhet gör
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att du kan känna dig helt trygg som elev
då du väljer oss. JKS drivs som en ideell
förening. Det innebär att alla eventuella
vinster återinvesteras i skolverksamheten
för att skapa en så bra skola som möjligt.
Elevpengen används till det den är tänkt
att finansiera – skolan. Ingen vinst går till
någon ägare eller något riskkapitalbolag.
VÅR VISION & SYN PÅ UTBILDNING

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa
gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel.
Vår största drivkraft, vår passion, är att
se ungdomar växa som människor och
hitta sin plats i tillvaron och i samhället.
Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar
och mål inför framtiden. Det vill vi ta
tillvara på. Vi tror också att kreativitet

och verklighetsnära undervisning skapar
motivation hos eleverna. Undervisningen
leds av målmedvetna och kvalificerade
lärare som har passion för sina ämnen och
delar skolans värdegrund.
För oss är det självklart att erbjuda
utbildningsgaranti. Det innebär att en elev
som påbörjar en utbildning hos oss är
garanterad att få slutföra den.

VÅR VÄRDEGRUND

DINA STUDIER ÄR VÅRT FOKUS

Skolans ledord är trygghet, utveckling
och framtidstro. Kungsgymnasiet är en
skola på kristen grund som är öppen för
alla. Vi ser varje elev som unik och värdefull, en ung människa som vi vill följa och
hjälpa att växa i kunskap och personlig
mognad. Undervisningen på Kungsgymnasiet är icke-konfessionell. Varje skoldag
inleds med en morgonsamling som är ett
frivilligt, men naturligt inslag i Kungsgymnasiets vardag.

Vi vill skapa förutsättningar för goda
studieresultat och att våra elever ska nå
sina mål. Hos oss får du möjlighet att
skräddarsy din utbildning och vi erbjuder
goda möjligheter till att läsa utökat program. Alla elever har schemalagda resurspass där lärare finns till hands. Du kan
nyttja skolans lokaler och utrustning efter
skoltid med tillgång till datorsal, övningsrum, ensemblesalar och musikstudios.
Vi erbjuder en 1 till 1 lösning med
Chromebooks och Google Classroom.
Vår webb-baserade skolplattform ger
dig som elev eller förälder en tydlig överblick över schema, lektionsplaneringar,
uppgifter och studieresultat. Detta gör
att det blir möjligt att kontinuerligt följa
kunskapsutvecklingen mellan utvecklingssamtalen.
Varje elev har en egen mentor som finns
till för att stötta och hjälpa där eleven
upplever svårigheter.

KONTROLLERAD
– MED BERÖM GODKÄND

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn av
skolor i Jönköpings kommun, var Kungsgymnasiet den enda gymnasieskolan som
klarade sig utan anmärkningar.
I Jönköpings kommuns brukarenkät får
Kungsgymnasiet högt betyg. Vi har nöjda
elever och föräldrar. Enkäten går att hitta
på Jönköpings kommuns hemsida.

En skola utan vinstkrav
Kungsgymnasiets huvudman är en
ideell skolförening. Det innebär att
alla eventuella vinster återinvesteras
i skolverksamheten.
Utbildningsgaranti
En elev som påbörjar en utbildning
hos oss är garanterad att få slutföra den.
Eget kök
Kungsgymnasiet har ett eget storkök
där maten lagas på plats av vår egen
kökspersonal.
Modern utrustning
Våra elever arbetar i Mac-miljö och
de har stor tillgång till datorer och
annan utrustning som är relevant
för utbildningen.
Läxläsning/stöd
Vi erbjuder resurspass där lärare
finns tillgängliga för eleverna för
att ge extra hjälp och stöd med
skoluppgifter.
Välanpassade lokaler
Skolan har väl tilltagna lokaler med
modern utrustning såsom laborationssal, musikstudios, ensemble
salar, fotostudio m.m.
Öppen skola
Skolans lokaler och utrustning får
användas av eleverna alla dagar
i veckan klockan 07.00-22.00.
Elevhälsovård
Elevhälsan består av skolsköterska,
speciallärare/specialpedagog och
kurator. Även skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå.
Internationell studieresa
I årskurs 3 gör vi en internationell
studieresa. Resan har hittills gått till
Hollywood, USA.
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Estetiska programmet
(ES) är ett högskole
förberedande program
som ger mycket goda
förberedelser för vidare
högskolestudier.
Efter examen ska du
som elev ha kunskaper
för högskolestudier inom
främst de konstnärliga,
humanistiska och
samhällsvetenskapliga
områdena.
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m mål att
”På vår skola har vi so rdigheter på
du ska utveckla goda fä du ska lära
ditt instrument och att scenen
dig att uttrycka dig på Performance’.”
– vi kallar det ’L ive &
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Förutom bredden inom det estetiska
området kan programmet även vara en
inkörsport till ämnen som man kanske
inte tänker på. Inom många områden är
kommunikationen ett viktigt verktyg, och
en estetisk grund kan göra att man kan
närma sig olika yrken och utbildningar på
ett annat sätt. Entreprenörskap är ett annat
viktigt område som ger möjlighet att utveckla nyfikenhet, kreativitet, nyskapande
och lust. Detta är programmets kärna
tillsammans med det egna skapandet och
framförandet.

Vi har fyra programpaket: Artist & Musiker,
Musikproduktion & Liveljud, Singer &
Songwriter samt Estet & Samhäll Kombo.
Vårt estetiska program ger dig som elev
möjlighet att skapa en utbildning skräddarsydd just för dig utifrån de drömmar
du har för framtiden.
MODERNA METODER

Kungsgymnasiet har sedan starten arbetat
fram ett unikt sätt att arbeta med musikundervisning. Vi har bland annat tagit
fasta på pedagogik från en av världens
ledande musikutbildningar, MI (Musicians
Institute) i Los Angeles.

”För dig som verkligen
vill avancera erbjuds
’Open C ouncelling’ .”
Live & Performance

Det finns många likheter med Samhälls
vetenskapliga programmet, men med
skillnaden att man under sin studietid till
stor del får ägna sig åt musikstudier.
Oavsett om du siktar på en karriär
inom musik eller fortsatta studier inom
andra områden kommer du att ges möjligheter att utveckla dina musikintressen
men även att växa som människa, väl
rustad för livet efter gymnasiet.
MUSIKUTBILDNING - PÅ RIKTIGT!

Våra kurser och programpaket är noga
utvalda för att ge en så stimulerande
studietid som möjligt. Vår strävan är att
våra musikutbildningar ska vara relevanta
och ha en stadig förankring i verkligheten
utanför skolan.

På vår skola har vi som mål att du ska utveckla goda färdigheter på ditt instrument
och att du ska lära dig att uttrycka dig på
scenen – vi kallar det Live & Performance.
På Kungsgymnasiet ges flera tillfällen
att uppträda inför publik. Utöver våra
konserter samlas musikeleverna ett par
tillfällen per termin till en workshop där
man tillsammans med andra får visa sina
färdigheter på sitt instrument i en live
situation. Detta är en mycket uppskattad
del av utbildningen och ger inspiration
till det egna musicerandet.

För dig som verkligen vill avancera
erbjuds ”Open Councelling” där du varje
vecka har möjlighet att boka in extra
lektionstid med din instrumentlärare för
handledning och inspiration.
MUSIKPRODUKTION

Musikproduktion har alltid varit ett centralt
ämne på Kungsgymnasiet. Vi har en stor
musikstudio där du kan göra proffsiga
inspelningar. Studion är alltid öppen för dig
som elev. Det finns även mindre projektstudios för mixning och instrumentpålägg.
Vårt senaste tillskott är en Elektronicastudio
specialbyggd för digitalt musikskapande.
UNIK STUDIERESA

Under tredje året görs en längre studieresa.
Hittills har resan gått till Hollywood,
USA, där skolans unika kontakter låter
dig komma ”bakom kulisserna” på ett sätt
som annars inte vore möjligt. För våra
elever är det intressant, lärorikt och
inspirerande att med egna ögon få se
vilken roll till exempel musik och media
spelar i detta mångfacetterade samhälle.

Instrumentundervisning
och Open Councelling (OC)

Hos oss kan du få instrumentundervisning
under hela studietiden. Undervisningen sker
enskilt eller i mindre grupper.
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Programstruktur
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Ett samhälle behöver kultur i alla dess former. Sverige har
länge lyckats med att få fram duktiga musiker och vi har en
lång tradition av att exportera musik till vår omvärld.
Kungsgymnasiet vill vara en del av att
upprätthålla den traditionen och därför
siktar vi högt med vår musikutbildning.
Som elev på ES – Artist & Musiker finns
ett stort fokus på att utvecklas på det
egna instrumentet. Du får instrument
undervisning varje vecka och du spelar
eller sjunger med andra elever i olika
ensembler. Vår målsättning är att det ska
vara naturligt för dig att använda musiken
som uttrycksmedel, vare sig du står på en
scen eller i en inspelningsstudio.
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(från 50-talet och framåt), vilket innefattar
allt ifrån blues och jazz till soul, pop och
rock. Och allt där emellan! Vi strävar
efter att utgå från det som känns relevant
för våra elever samtidigt som vi vill vidga
de musikaliska perspektiven.

Gymnasiegemensamma ämnen
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
(alt. Svenska som andraspråk 1)
Svenska 2
100
(alt. Svenska som andraspråk 2)
Svenska 3
100
(alt. Svenska som andraspråk 3)
Summa
1150
Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället
Summa

100
50
150

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Inriktningspaket Artist & Musiker*
Ensemble med körsång**
200
Instrument eller sång 1**
100
Gehörs- och musiklära 1**
100
Ensemble 2
100
Instrument eller sång 2
100
Musikproduktion 1
100
Medieproduktion 1
100
Bruksspel och ackompanjemang 100
Summa
900

MUSIKSTIL BETYDER INTE ALLT

Exempel på valbara kurser
Arrangering och komposition
Bi-instrument
Musikproduktion 2
Film- och interaktiv ljudproduktion
Foto 1, 2
Film- och TV produktion 1
Psykologi 1
Matematik 2b, 3b
Naturkunskap 2
Entreprenörskap
Kurser från Samhällsvetenskapliga
programmet

Vårt fokus ligger inte på en viss genre
men vi har en betoning på populärmusik

*Förslag på kurspaket.
**Obligatorisk kurs på Estetiska programmet
inriktning musik.

”Lärarna på KG är väldigt
musikaliska och duktiga och
om man vill komma långt
inom musik så vill man ju ha
bra lärare. Att gå estet på
KG har dessutom höjt mitt
självförtroende!.”
Nina Hyman

Många drömmer om de stora
scenerna, men att få sjunga inför
miljoner människor är något som
få får vara med om. Nina Hyman
är dock en av dem.
– Jag fick chansen att sjunga
på Dreamhack då ett tusentals
människor var på plats. Fram
trädandet streamades live.
Att det då var sammanlagt
3,5 miljoner människor som såg
mig fick jag veta först efter mitt
uppträdande. Det kom som en
chock, men var samtidigt en stor
upplevelse!

För att sätta sin talang på prov
sökte Nina till Idol och fick träffa
hela Idoljuryn.
– Av över 2000 sökande gick
30 vidare och fick träffa Idoljuryn,
och jag var en av dem! Även om
jag inte kom med då är jag nöjd
över att ha lyckats så bra.
Sina år på estetprogrammet
sammanfattar så här:
– Alla människor på skolan är
som en familj. Jag trivdes verkligen på KG och jag utvecklades
mycket som musiker. Lärarna är
väldigt musikaliska och duktiga

och om man vill komma långt så
vill man ju ha bra lärare. Att gå
på KG har dessutom höjt mitt
självförtroende.
Efter gymnasiet har det tagit fart
på allvar för Nina. Hon är signad
av Capitol Records och Universal
som artist och låtskrivare. Delar av
året spenderar hon i Los Angeles
för att filma musikvideos eller göra
studioarbeten.
- Jag har allt att tacka KG för!
Där lades grunden för det jag får
vara med om nu! Avslutar Nina.

Nina Hyman - Artist & Musiker
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Musikproduktion & Liveljud är för dig som gillar att
skapa musik och som ser datorn som ett självklart
arbetsredskap.
Utbildningen kombinerar teknik och kreativitet där målet är att lära sig hantverket
kring musikproduktion med utgångspunkt i det egna skapandet, därför är det
centralt att du själv spelar eller sjunger.
TEKNIKEN BAKOM

En naturlig del av att vara musikproducent
är att hantera tekniken bakom musiken.
I skolans studio arbetar du med inspelningar och det bjuds även möjligheter att
arbeta med liveljud vid skolans konserter
och andra arrangemang. Vi arbetar i
Apple-miljö och du kommer att ha goda
kunskaper i t.ex. Logic Pro efter utbildningen.

10

NÄSTA AVICII?

Elektroniskt musikskapande är en
växande del av dagens musikutövande.
På Kungsgymnasiet vill vi vara med i den
utvecklingen och erbjuda dig som elev att
lära dig hantverket bakom dagens stora hits.
MUSIK FÖR FILM OCH DATASPEL

Såväl film- som nöjesindustrin erbjuder
många spännande alternativ för dig som
vill skapa musik. Inom Musikproduktion
& Liveljud finns det utrymme för dig att
lära dig hur man komponerar för film
eller dataspel, men även hur man gör
reklamljinglar för TV och radio.

Programstruktur
Gymnasiegemensamma ämnen
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
(alt. Svenska som andraspråk 1)
Svenska 2
100
(alt. Svenska som andraspråk 2)
Svenska 3
100
(alt. Svenska som andraspråk 3)
Summa
1150
Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället
Summa

100
50
150

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Inriktningspaket Musikprod. & Liveljud*
Ensemble med körsång**
200
Instrument eller sång 1**
100
Gehörs- och musiklära 1**
100
Musikproduktion 1
100
Musikproduktion 2
100
Film- och interaktiv ljudproduktion 100
Medieproduktion 1
100
Instrument eller sång 1
100
(biinstrument)
Summa
900

Exempel på valbara kurser
Ensemble 2
Instrument eller sång 2
Bi-instrument
Arrangering och komposition
Foto 1, 2
Film- och TV produktion 1
Psykologi 1
Matematik 2b, 3b
Naturkunskap 2
Entreprenörskap
Kurser från Samhällsvetenskapliga
programmet
*Förslag på kurspaket.
**Obligatorisk kurs på Estetiska programmet
inriktning musik.

”Jag valde att läsa fördjupningskurser
inom just musikproduktion och under
studietiden satt jag mycket på egen
hand med skolans utrustning.”
Viktor Johansson

Viktor Johansson har precis tagit
studenten efter tre år på Kungs
gymnasiet. Han spelar trummor
men spenderar mycket av sin
tid med att göra egna beats och
producera elektronisk musik som
Deep House och Hip Hop.
Inspirationen kommer från den
musik han lyssnar på, men framför allt finner han den i naturen.
Viktors målsättning är att kunna
skapa något nytt och intressant
inom denna allt mer växande
musikscen.
– Intresset för musikproduktion
väcktes på Kungsgymnasiet där
alla musikelever får lära sig
grunderna inom musikproduktion.
Jag valde att läsa fördjupningskurser inom just musikproduktion
och under studietiden satt jag
mycket på egen hand med skolans
utrustning.
Viktor planerar att plugga vidare
inom musikproduktion. Och om
han får ge några råd till den som
vill lära sig att skapa elektronisk
musik är det detta:
– Börja med att lära dig
grunderna och titta på tutorials
(videoguider på t.ex. Youtube).
När du väl lärt dig grunderna är
öronen det bästa redskapet du
har, så använd öronen och kopiera
aldrig någon annans mix rakt av.
Våga hitta din egen grej!

y

Du hittar Viktor på Soundcloud.
Lyssna på soundcloud.com/viktor95

Viktor Johansson,
Musikproduktion & Liveljud
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Gillar du att skriva låtar? Skulle du vilja lära dig att stå
på scen och framföra dina verk på ett professionellt
sätt? Då är Singer & Songwriter det rätta valet!
Stor vikt läggs vid låtskrivande och det
sceniska uttrycket. Som elev har du sång
som huvudinstrument, men får även
undervisning på gitarr eller piano och lär
dig att kompa dig själv. En naturlig del av
utbildningen handlar om att samarbeta
med övriga elever på skolan vid konserter
och studioinspelningar. Vanan att stå på
en scen tränar du från dag ett på Kungsgymnasiet.
HITTA DITT EGET SOUND

Du kan ha som mål att utvecklas inom
vilken genre du vill. Vi arbetar med
många olika stilar för att bredda och
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utveckla dig inom sång, spel, låtskrivande
och arrangering. Självklart får du färdigheter i att spela in dig själv och att hitta
ditt unika ”sound”.

Programstruktur
Gymnasiegemensamma ämnen
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
(alt. Svenska som andraspråk 1)
Svenska 2
100
(alt. Svenska som andraspråk 2)
Svenska 3
100
(alt. Svenska som andraspråk 3)
Summa
1150
Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället
Summa

100
50
150

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Inriktningspaket Singer & Songwriter*
Ensemble med körsång**
200
Instrument eller sång 1**
100
Gehörs- och musiklära 1**
100
Instrument eller sång 1
100
(bi-instrument)
Instrument eller sång 2
100
Arrangering och komposition 1
100
Musikproduktion 1
100
Medieproduktion 1
100
Summa
900

Exempel på valbara kurser
Ensemble 2
Instrument eller sång 2
Bi-instrument
Musikproduktion 2
Film- och interaktiv ljudproduktion
Foto 1, 2
Film- och TV produktion 1
Psykologi 1
Matematik 2b, 3b
Naturkunskap 2
Entreprenörskap
Kurser från Samhällsvetenskapliga
programmet
*Förslag på kurspaket.
**Obligatorisk kurs på Estetiska programmet
inriktning musik.

estet &
l
l
ä
h
m
sa
kombo
För en del elever står valet mellan Estetiska program
met och Samhällsvetenskapliga programmet. Vi gör ditt
val lite enklare genom att erbjuda ett tredje alternativ!

Programstruktur
Exempel på kurspaket ES – Samhäll*
Instrument eller sång 1
100
Musikproduktion 1
100
Medieproduktion 1
100
Fotografisk bild 1
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 2b
100
Psykologi 1
100
Summa
700
* Du läser inriktning musik på ES (400p),
sedan har du möjlighet att välja 700p bland
våra musikkurser eller valbara kurser.
I exemplet ovan ingår 200p individuellt val.

ESTET – SAMHÄLL

MEDIA

Du läser Estetiska programmet – Musik,
men väljer att läsa fler kurser som ger
särskild högskolebehörighet. ES ger god
behörighet för vidare studier, men för att
du ska få exakt samma behörighet som på
Samhällsvetenskapliga programmet kan
du läsa Matematik 2b inom ramen för
individuellt val.

Eftersom skolan erbjuder ett antal mediekurser som till exempel Foto, Medieproduktion 1 & 2 och Film- och interaktiv
ljudproduktion finns det möjlighet att
bredda utbildningen inom området för
media.

UTÖKAT PROGRAM

Många av våra elever väljer till teoretiska
kurser som Ma 3b, Nk 2 och Engelska 7,
utan att för den skull förlora möjligheten
att läsa valbara musikkurser.
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Vi har som mål att du ska vänja dig att möta en publik
och att uttrycka dig på scenen. På Kungsgymnasiet ges
flera tillfällen under ett läsår.
Vi lägger stor vikt vid att du som elev ska
få utvecklas i konstnärligt utövande och i
din egna kreativitet. Under dina år hos oss
kommer du att få träning i att kommunicera med publik och att framföra egen
och andras musik i olika sammanhang.

FRÅN VINYL TILL SPOTIFY

Vårt fokus ligger inte på en viss genre.
Vi har dock en betoning på populärmusik
och spel i ensemblegrupper, även om du
kommer att få möjlighet att öva på att
sjunga tillsammans med andra i kör.
GLIMMANDE JUL

En av våra större produktioner under året
är julkonserten Glimmande Jul. Målet
är det ska vara en konsert med en hög
musikalisk nivå samt professionellt ljud
och ljus.
Du som elev får en god inblick i arbetet
med den här typ av arrangemang och du
kommer att uveckla din kreativitet, självständighet, förmåga att se möjligheter och
att ta initiativ.
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CROMEBOOKS

MAC - MILJÖ

BRANSCHENS STANDARD

Vi erbjuder en 1 till 1 lösning som bygger
på att eleverna har varsin Chromebook
med Google Classroom som vårt virtuella
klassrum.
Vårt mål är bättre kommunikation
och snabbare återkoppling – Lärarna kan
skapa hemuppgifter, skicka meddelanden
och starta diskussioner i klassen direkt.
Eleverna kan dela resurser med varandra
och arbeta tillsammans i klassens flöde
eller via e-post. Dessutom kan lärarna
snabbt se inlämningar, ge feedback och
meddela resultat i realtid.

Utöver chrombooks har skolan en mediesal utrustad med iMacs. Det skapar en
stabil undervisningsmiljö där vi kan arbeta med kraftfulla program för exempelvis
musikproduktion eller filmredigering.
Alla våra studios är utrustade med
iMac.

Vi vill ge eleverna kunskaper i att arbeta
med de program som är standard inom
musik- och mediebranschen.
Därför har vi satsat på mjukvaror som
Logic Pro X och Nativ Instrument för
musikproduktion, Adobe Creative Suit
för medieproduktioner samt Finale för
notskrivning och musikteori.
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Kungsgymnasiet
Kortebo Gård 7
555 94 Jönköping
Telefon (växel) 036-37 95 14
Rektor 036-777 91 80
rektor@jks.se
Enhetsledare 072-551 51 01
fredrik.larsson@jks.se
www.kungsgymnasiet.se
facebook.com/kungsgymnasiet

Bästa läget.

Öppet hus. Skolan har öppet hus varje termin.
Besök vår hemsida eller fråga din studie- och
yrkesvägledare för aktuell information.
Besök oss. Är du nyfiken på hur vår skola
ser ut eller vill du följa med en klass några lektioner?
Hör av dig till oss! Vi visar gärna skolan och
besvarar alla dina frågor. Välkommen!

Foto: Andreas Joakimsson, Fredrik Larsson m.fl.

Kungsgymnasiet finns på Kortebo Gård, naturskönt
beläget vid Vätterns västra strand, några kilometer från Jönköping.
De flesta elever väljer att ta bussen till skolan. Busslinje 26 och 101 går
med täta intervaller både till Jönköping Resecentrum och mot Bankeryd/
Habo. Alla elever som bor längre bort från skolan än 6 km får busskort.

