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Ellen Fries gymnasium är Uppsalas nya kommunala gymnasieskola. Här är bildning, kreativitet och företagsamhet i fokus.
Kreativitet och företagande får du bland annat använda när du driver ett eget företag i Ung företagsamhet. Våra lärare  
strävar efter att bilda våra elever så att de når så långt som möjligt i sin utveckling. Skolan har ett skolbibliotek med en  
bibliotekarie som hjälper eleverna att hitta böcker och media så att de kan fördjupa sina kunskaper. Det finns även ett  
samarbete med UEG så att man kan läsa kreativa estetiska kurser som individuellt val.

DU KAN MER ÄN DU TROR
Som vi ser det är du lika viktig som det 
du ska lära dig. Och för oss handlar en 
bra skola om att blanda lyssnande med  
tänkande och praktiskt arbete, där 
du själv får vara med och planera och  
utvärdera.

ARBETSMILJÖN
Ingen väljer väl skola på argumentet 
”vackraste läget i stan”? När vi skulle  
renovera och bygga om lokalerna  
frågade vi sju grupper med elever: ”Hur 
vill ni att det ska se ut i skolan när ni börjar i  
gymnasiet?”. Sedan lät vi arkitekterna 
och byggarna förverkliga svaren. Vi tycker 
det blev riktigt bra. Kom hit och titta.

UF REDAN I ETTAN
I de flesta skolor börjar man med Ung  
Företagsamhet (UF) först i trean. Våra 
ekonomi- och försäljnings- och service-
klasser börjar redan i ettan. Först med 

undervisning i företagande och entrepre-
nörskap, och sedan får du prova på att 
tillsammans med din klass starta ett UF-
företag. I åk 3 jobbar alla våra program 
med UF.

ERFARENHET AV BÅDE UNDERVIS-
NINGEN OCH VERKLIGHETEN
Vi har erfarna lärare med ett genuint  
intresse av elever och att undervisa. Krea-
tivitet och samarbetet i klassrummet är 
viktiga delar i skoldagen och våra elever 
medverkar på olika sätt i planering och 
upplägg av undervisningen. Vi har ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt, det  
betyder att lärare använder olika  
perspektiv och ser på ämnet från olika 
håll i sin undervisning. 

KUNSKAPEN SITTER I VÄGGARNA
I våra lokaler har det varit skola sedan 
1889, läroverk, vuxenutbildning och 
gymnasieskola. Skolan har fått sitt namn 

efter Ellen Fries som läste historia,  
nordiska språk och statskunskap vid  
Uppsala universitet och blev 1883  
Sveriges första kvinnliga filosofie doktor. 

DET UNDERSÖKANDE  
FÖRHÅLLNINGSSÄTTET
I ett undersökande förhållningssätt styrs 
skolans utvecklingsarbete av de inter-
vjuer som skolans personal har med  
eleverna. Som elev på Ellen Fries  
gymnasium kommer du flera gånger 
under din tid hos oss att bli inbjuden till 
samtal. Samtalen följer en mall och har 
ett syfte men du får gärna passa på att 
prata om annat som är viktigt för dig. Vi 
gör detta för att vi vill veta hur våra hand-
lingar påverkar elevernas lärande och 
trivsel på skolan. En korrekt information 
får vi bara genom att samla fakta direkt 
från eleverna. 

SKOLANS PROGRAM
Ekonomiprogrammet: ekonomi
Försäljnings- och serviceprogrammet
Introduktionsprogram
Samhällsvetenskapsprogrammet: beteendevetenskap 
och samhällsvetenskap

KONTAKT
Ulla Klefbom, rektor
Ulla.klefbom@uppsala.se
018-727 98 10

Josefin Westman, Studie- och yrkesvägledare
josefin.westman@uppsala.se
018-727 22 88

ADRESS
Ellen Fries gymnasium
Västra Strandgatan 11
753 11 UPPSALA

Webbplats: ellenfriesgymnasium.uppsala.se
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