




Varför 
finns 
Lärande?



Vår mission
Vi vill ge så många barn och ungdomar 
som möjligt de bästa förutsättningarna 
att utvecklas och lyckas under skoltiden 
– och i framtiden.



Med framtiden som 
utgångspunkt
”Jag tycker att skola ska bedrivas genom 
samverkan med samhället vi lever i, i takt 
med samhällets utveckling, för att kunna 
möta framtidens krav. Förskola och skola 
ska vara inspirerande. Att lära ska vara 
lätt, roligt och lustfyllt och olikheter är en 
styrka som ska tas tillvara. ”

– Jan Vikström
grundare och ägare Lärandekoncernen



Om Lärande

• Grundades år 1999 i Norrköping 

• Realgymnasiet 15 skolor
• Erlaskolan 3 grundskolor

• Magnetica 3 grundskolor, 1 resursskola, 
och 3 förskolor

• 750 medarbetare
• 5.000 elever

• Vinst återinvesteras

Trollhättan



Om Realgymnasiet

• 15 orter, 3.000 elever
• Yrkesprogram och högskoleförberedande program
• Elevens intresse i fokus - bästa drivkraften för lärande
• Alla våra utbildningar - nära samarbete med bransch
• Tryggare elever
• Mentorer - coachar elever utan att sätta betyg



Några av våra samarbetspartners



• Lärlingsutbildning
• 6 månaders jobbgaranti
• Stockholm, Göteborg, Lund

”Jag behöver er. Branschen behöver er. Vi är 
redan efter er första skoldag beredda att 

garantera er jobb efter fullföljd utbildning.”
– Petter Stordalen

Hotellutbildlning
med Nordic Choice 
Hotels
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Lärandegruppen i Sverige AB
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Kompetensförsö
rjning

Etablering

Elevrekrytering

Kvalitet

Koncept

Region sydväst Region sydväst Region sydväst 



Våra resultat tål att jämföras

Andel gymnasieexamen
Andel elever i årskurs 3 från 
Realgymnasiet med 
gymnasieexamen från 
yrkesprogram 2017. Den 
motsvarande siffran i riket är 88 
procent.

Sysselsättning efter 
gymnasiet
Andel av våra elever som jobbar 
eller studerar 6 månader efter sin 
examen hos oss. Detta är 27%  mer 
än motsvarande siffra för riket. 

Real: 6 månader efter examen 2018 
var siffran 86%.
Riket: 56 % i sin senaste mätning 2015.
Då mätte 1 år efter examen. 

Hög kvalitet
Skolinspektionens senaste 
granskning (2015) av alla våra 
skolor visar att hela 86 procent 
var helt utan brister. Motsvarande 
siffra i riket var då 22 procent.

Riket: 2014 närmast jämförbar statistik: 22 % 
felfria skolor. 58 av 312 skolor.







• Verksamhetsansvarig programutveckling

• Rollen som programansvarig

• Samordna kompetens och erfarenhet



• ”Manual” för respektive 
utbildnings konceptuella 
genomförande 

• Programansvarig reviderar 
utbildningsplanen årligen



• Introduktion av nya lärare

• Internkontroller utbildningsplaner

• Internkontroller av speciallokaler

Mer kvalitetssäkring…



• Rektorerna ansvarar för respektive skolas lokala programråd

• Programansvariga ansvarar för respektive utbildnings centrala branschråd

• Protokoll från program- och branschråd tillgängliga för alla anställda



Anna Giljam Nilsson
Rektor på Realgymnasiet i Gävle 

Välkomna till Gävle
och till min skola!





Eleverna får utbildningar som bygger på verkliga, uttalade behov i 
svenska branscher i tillväxt. Här är några av våra samarbetspartners:



• Mentorernas betydelse för framgång

• Ett stilbildande koncept





• Buss finns utanför konserthuset, nu åker vi till Furuviksparken

• För er som åker egen bil, samling utanför stora entrén kl. 14:30

• Avfärd från Furuviksparken kl. 17:00

• Middag kl. 19:00 i Nya Herrgården på Högbo Brukshotell

• Ca 5 minuters promenad från hotellet, vill ni ha sällskap så går vi 18:50 från hotellet

• Kl. 08:00 torsdag morgon inleds konferensen i huvudbyggnaden på hotellet. Frukost serveras från 06:30


