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Hej!

Mitt namn är Filippa och jag är en 
tidigare elev på Thoren Business 
School. Jag valde skolan för att
 jag ville få ut något mer av min 
utbildning; jag ville ha en gymnasie-
tid som skulle förbereda mig för en 
framtid inom företagande.

Det var också precis det jag fick. Vid 22 års 
ålder jobbar jag i dag med marknadsföring 
och har redan hunnit klättra i min karriär. 
Och det utan någon annan utbildning än 
den jag fick på Thoren Business School.

Ett av mina starkaste minnen från skolan 
är när vi hade ett case i marknadsföring. 
Vi fick hitta kreativa nya lösningar, testa 
marknaden, utveckla vår idé och sedan 
pitcha den framför ett stort företag. Jag 
var så nervös innan! Men det gick riktigt 
bra och de gillade vår idé mest.

Vid ett senare tillfälle fick jag planera 
ett av skolans stora event som många 
inflytelserika personer var med på. En 
månad innan studenten fick jag på den 
vägen mitt drömjobb.

Jag är så tacksam över allt jag lärt mig på 
Thoren Business School: att se lösningar 
istället för problem, att vara kreativ, att vara 
företagsam och att våga ta risker. Jag kan 
fortfarande sakna alla dagar vi hängde i 
repan och spanade på alla treor vi såg 
upp till. 

Om jag kunde skulle jag göra hela resan 
igen, men nu är det snart din tur. Lycka till!

Filippa Karlenstål 
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VÅRT KONCEPT |  Vi utvecklar framtidens stjärnor inom business

På Affärsgymnasiet får du rätt förutsättningar att lyckas. Vi utbildar elever som 
skapar en bättre värld och kan göra verklig skillnad. Hos oss blir du en framtida 
entreprenör och ledare: vi förser dig med kraften att hela tiden fortsätta framåt 
och utvecklas. Efter studenten är du redo att läsa vidare, börja jobba eller starta 
eget. Låt din passion leda dig rätt. 

UNG 
FÖRETAGSAMHET  
Starta ditt eget företag
Du får möjlighet att starta ditt eget företag, 
och det är något vi är grymma på! Nu är det 
din tur. Vilken är din affärsidé? Många elever 
gör också om sitt UF-företag till ett riktigt.

Thoren Business Challenge
Vi har en egen prestigefylld tävling 
skolorna emellan där eleverna pitchar sina 
affärsidéer inför ”drakar” från näringslivet. 
Den som vinner den nationella finalen får  
ett startkapital till det blivande UF-företaget.

CASE 
Vi tar företagsvärlden in 
i klassrummet
Hos oss blir du anställningsbar 
direkt efter studenten. För att nå 
dit samarbetar vi med många olika 
företag så att du får träna på att 
jobba med verkliga projekt och lösa 
deras utmaningar.
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  EGET FÖRETAG
På Affärsgymnasiet tränas du i att gå från idé 
till handling. Hos oss får du rätt verktyg för att 
starta, driva och förverkliga dina företagsdrömmar 
antingen i form av ett UF-företag eller ett 
riktigt företag. Du har alla möjligheter att bli en 
framgångsrik entreprenör. 

 UNIVERSITET
Efter studenten har du den behörighet som krävs för 
att studera vidare, vilket många av våra elever gör. 
Universitet och högskolor som Handelshögskolan, 
KTH och Chalmers är populära val. Du bestämmer vad 
som är rätt för dig.

 JOBB
Du kanske känner för att börja tjäna dina egna 
pengar direkt efter studenten – då är det perfekt 
att du valt Affärsgymnasiet. Stora delar av din 
utbildning sker i samverkan med företag vilket ger 
dig praktiska färdigheter samtidigt som du bygger 
ditt eget nätverk. Du får helt enkelt ett försprång på 
arbetsmarknaden.

ALLA VÄGAR LEDER 
TILL  framgång
efter studenten!

PRAKTIK (APL) 
På alla våra program
Genom att använda de teoretiska 
kunskaper du får hos oss på en 
praktikplats lär du dig för framtiden 
– på riktigt. En praktikplats ger dig 
även värdefulla kontakter och goda 
chanser till jobb efter studenten.
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Vi tycker det är viktigt att du utvecklar dina egna 
kompetenser och färdigheter. Därför jobbar vi med 
företagsamt lärande. Med det menar vi förmågan att 
se möjligheter och att gå från idé till handling. För att 
på bästa sätt förbereda dig för din framtid präglas vår 
pedagogik av nytänkande, kreativitet och nyfikenhet. 
Vi utvecklar därför hela tiden nya former för vår 
undervisning och lärmiljö så att den blir tillåtande och 
fylld av möjligheter. Förutom praktik (APL), case och 
internationella utbyten, som vi tidigare har beskrivit, har 
vi andra viktiga beståndsdelar i vårt koncept. Läs mer 
om några av dem här nedan.

VÅRT KONCEPT | Att vara elev på Thoren Business School

VÄSSA DINA 
FÖRMÅGOR

DIGITALISERING
Självklart arbetar vi med och nära IT. 
Som elev får du låna en bärbar dator som du har 
som arbetsredskap alla tre åren och även annan 
teknisk utrustning finns tillgänglig under studietiden. 
På internet har vi ett eget ”virtuellt klassrum” som 
heter Progress där du finner lektionsmaterial och har 
möjlighet att lämna in uppgifter. Progress ersätter 
inga lektioner, men det smidiga är att du har all 
information samlad: du slipper släpa på en massa 
papper och behöver aldrig vara orolig för att du 
glömt något. Progress underlättar din vardag. 

Individuellt 
upplägg

När du påbörjar en kurs på Thoren 
Business School går du tillsammans 

med läraren igenom kursen. Varje kurs 
är uppdelad i moment och projekt 
med tydliga mål och kunskapskrav 
(betygskriterier) så att det ska vara 

lätt för dig att sätta upp dina egna mål 
utifrån din individuella utvecklingsplan.

Idrott
Thoren Sports Academy är vår idrotts-
förening och via den vill vi stötta dig som 
vill utöva idrott i kombination med dina 
gymnasiestudier. Tillsammans gör vi 
ett upplägg som passar för dig utifrån 
din idrott. Läs mer om Thoren Sports 
Academy på sidan 16.

Ämnesövergripande arbete
Vi vill att du som elev ska lära dig för livet och praktiskt kunna 
använda dig av dina kunskaper. Ska man lösa ett problem tar 
man sällan kunskaper enbart från ett ämne – lösningen är oftast 
mer komplex än så. Därför samarbetar lärarna över ämnes-
gränserna för att ge dig en undervisning som stämmer bättre 
överens med verkligheten och näringslivet. Även detta möjliggörs 
av att vi arbetar i projekt och att vi använder oss av blockschema. 

VI BYGGER DINA 
AFFÄRSFÖRMÅGOR
Du tränas för att vara bäst förberedd 

inför framtiden

Vårt mål är att våra studenter ska bli:
LEDARE – Du ska kunna leda dig själv 

och andra till att nå uppsatta mål.
INSIKTSFULLA – Du ska veta vilka dina 

styrkor är, känna till omvärlden och 
kunna anpassa dig efter förändringar.

KOMMUNIKATIVA – Du ska ha den 
sociala förmågan att kunna lyssna, 

reflektera och inspirera andra människor.

8   |   T B S  M A G A Z I N E 



HÖGA 
FÖRVÄNTNINGAR

Vi vet att höga förväntningar får 
människor att växa. Vi förväntar oss 

därför mycket av våra elever, vilket gör 
att de ofta överträffar sina egna mål.

Coachtid
Varje vecka har du under coachtiden 
möjlighet att fördjupa och förbättra 

dig enligt dina individuella behov och 
målsättningar. Du får då personlig 

coachning av dina lärare, som finns 
tillgängliga för dig. Det här är också en 

chans till stimulerande samarbete med 
övriga elever på skolan!

PROJEKT
Elever som är vana att arbeta i projekt 
blir bättre förberedda för framtida arbete 
i näringslivet. Vår arbetsform är därför 
ofta projektbaserad. Hela skolan eller 
en klass samlas i ett projekt under ett 
gemensamt tema, mestadels i nära 
samarbete med något företag.

Sveriges bästa 
lärare! 
På Thoren Business School strävar 
vi efter att ha de mest kompetenta 
lärarna. Vi är mycket ambitiösa när 
vi rekryterar och letar noga efter 
behöriga, engagerade och positiva 
lärare som vill utveckla eleverna. Vi 
har lärare som har författat böcker 
(till exempel om entreprenörskap), 
deltagit i forskningsprojekt och vunnit 
olika utmärkelser. Vi har också utsett 
så kallade förstelärare, några av våra 
vassaste pedagoger, som har som 
uppgift att handleda, inspirera och 
utveckla sina kollegor. Som grupp är 
våra lärare utvecklingsbenägna och 
samarbetar med varandra, vilket ger  
dig som elev en mer flexibel och 
dynamisk undervisning. 

GLOBALISERING 
Vi har en utbildning i världsklass. Vad menar vi med det? Det 
betyder att vi tar in synvinklar och frågeställningar från hela 
världen in i klassrummet. Då får du ett globalt perspektiv på allt 
du gör, kan växa som person och blir redo att ta dig an projekt 
och resor utomlands. Du får till exempel åka på en Business Trip 
tillsammans med dina klasskompisar för att använda det du lärt 
dig i ett verkligt sammanhang. Efter studenten är hela världen  
din arbetsmarknad och du kan fortsätta att utveckla ditt  
sociala entreprenörskap.

STARK GEMENSKAP
Vi jobbar aktivt för att skapa en attraktiv 

skolkultur och goda relationer mellan alla på 
skolan. Vi är ett team som jobbar tillsammans 

för att alla våra elever ska lyckas.

Blockschema
Vi delar in läsåret i olika 

perioder. Varje period har 
ett eget schema med 

färre kurser än ett vanligt 
schema. Det innebär att 
du lättare kan fokusera 

på varje kurs.

Mentorsprogrammet

Som elev har du möjlighet att 
söka Mentorsprogrammet. 
Om du antas får du en 
egen personlig mentor från 
näringslivet som du träffar 
minst fyra gånger under läsåret.
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VÅRT KONCEPT | Unika lärmiljöer

Affärsgymnasiets centralt 
placerade skolor är en plats för 
nätverkande och idéskapande 
utbyten. Vi tror på en flexibel 
lärmiljö med stor variation 
som kan passa olika typer av 
behov. På våra skolor hittar du 
därför öppna kontorslandskap, 
projektytor och lounger. Genom 
att ta vår miljö på allvar har vi 
i dag väldigt fina skolmiljöer 
som uppmuntrar till studiero, 
diskussioner och samarbeten. 
Det kommer att inspirera dig. 
Kom och hälsa på så får du se!

BUSINESS LAB
På den här ytan kan du välja mellan 
att sitta vid olika soffgrupper eller 
bord för att plugga, eller umgås med 
dina kompisar mellan lektionerna. 

EN KREATIV & 
UTVECKLANDE 
MILJÖ
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ARENAN 
I arenan finns plats för scen och 
många olika sittytor. Här kan hela 
skolan samlas för föreläsningar, 
nätverkande och underhållning!
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BUSINESS ZONE
Här utför du större projekt 
tillsammans med dina 
klasskompisar. Eftersom det finns 
olika "rum i rummet" kan ni jobba i 
en lounge-del, vid ett ståbord eller 
vid ett vanligt arbetsbord.  

SCIENCE ZONE
Det här är ett rum där du kan 
jobba laborativt och kreativt, ta del 
av föreläsningar och genomföra 
grupparbeten. 

Nyhet: 
Vi vill ständigt utveckla 

oss och vår lärmiljö. Ny case-
pedagogik, japansk matematik och 
supermoderna klassrumsmiljöer är 
några av de saker vi nyligen har lagt 

till i utvalda skolor. Vi är en skola 
som hänger med i utvecklingen 

samtidigt som vi håller fast 
vid våra grundläggande 

värderingar.
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VÅRT KONCEPT |  Eleverna berättar om Thoren Business School

"Det bästa med Thoren Business School 
är sammanhållningen, relationen med 
lärare och elever och att det känns som 
ett riktigt jobb. Du blir behandlad mycket 
som en vuxen person. Sedan gillar jag 
också idrottsfokuset, att det går att 
kombinera på det sättet. Jag gillar också 
att de uppmuntrar oss att växa inom sina 
egna intressen. Jag älskar att skriva och 
prata och det har jag fått göra genom 
marknadsteamet och jag har verkligen 
växt och utvecklats jättemycket.”

HANNAH HANSEN    
Business Program

”Det finns mycket bra med att gå 
på Thoren Business School. UF-
inriktningen är jättebra då man får en 
möjlighet att utveckla sina idéer och att 
man även i den här åldern får testa på 
att driva ett företag, man behöver inte 
gå jättelångt men man får kunskap om 
det. Lokalerna är jättefina och det är 
snyggt och vårdat. Det här är en mindre 
skola vilket gör att man får en personlig 
och bra relation med lärarna, sedan är 
maten också väldigt god, där finns det 
mycket att välja på.”

TIM GEMEINHARDT  
Communication Program

"TBS passar för dig som vill ha ett 
nytänkande upplägg. Det är inga 
överfyllda scheman där uppgifter 
krockar. Du får ett case och en deadline 
och bestämmer sedan själv över din tid. 
Du får vara din egen chef. Ett stort plus är 
också att lokalerna är fräscha. Väggarna 
är ljusa och det är högt i tak. När du 
kommer hit blir du avslappnad och 
redo att vara kreativ."

GAN-ERDENE TSOGTBAATAR   
Business Program

1

1

2

2

3

3

”

VAD SÄGER    ELEVERNA?
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”Jag valde Thoren Business School för 
att jag uppskattar hur de jobbar med 
case, och att lokalerna är designade som 
ett riktigt företag. Jag vill starta företag i 
framtiden och här får jag rätt kunskaper 
för det. Stämningen på skolan är jättebra, 
alla kan vara med alla. Jag har aldrig haft 
så bra lärare som här, och jag gillar att vi 
jobbar mycket med grupparbeten.”

ASYA CELIK   
Business Program

”Jag ser fram emot varje lektion. Vi får 
vara med och påverka och har duktiga 
lärare som bryr sig om elevernas 
välbefinnande och som alltid finns där 
för oss. Gemenskapen mellan eleverna 
är också jättefin vilket gör att alla känner 
sig hemma här. Det här är en skola 
där man kan utvecklas som person, 
jag gick en ledarskapsutbildning förra 
året vilket lärde mig både att leda mig 
själv och andra. Skolans fokus på APL 
och UF gör också att man inte bara får 
den teoretiska delen utan även den 
praktiska, en bra erfarenhet till 
senare i livet.”

MILKA DEBAS   
Management Program

”Jag gillar att skolan har en familjär 
känsla bland elever och lärare, samt 
att lärarna har mycket tid för varje 
elev. Jag valde försäljnings- och 
serviceprogrammet för att det är en 
praktisk linje där jag får möjligheten 
att testa på många olika yrken och får 
chansen att knyta kontakter. Det som 
gör TBS speciellt är att vi har UF redan i 
årskurs 2 samt att alla elever får åka på 
Business Trip till en europeisk storstad.”

RAMI YASSINE    
Commerce Program

VAD SÄGER    ELEVERNA?

”
4

4

5

5

6

6

  T B S  M A G A Z I N E   |   1 3  



Ett Affärsgymnasium utan samarbete med näringslivet vore som ett akvarium utan fiskar. 
Som tur är så är vårt akvarium fyllt med fiskar. Guldfiskar. Thoren Business School har sedan 
starten arbetat nära närings livet. Vi har haft förmånen att få samarbeta med många välskötta 
och framgångsrika före tag. Det är hos och med dem som våra elever får träna sina praktiska 
förmågor, genom allt ifrån praktik (APL) till olika typer av projekt och skarpa uppdrag (case).

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
Vi har genom åren samarbetat med över tusen företag. Här är några av dem:

Lägre priser – bättre service

VÅRT KONCEPT |  En värld av företag

”Samarbetet med Thoren Business School har fungerat 
mycket bra och flera av skolans tidigare elever är nu anställda hos oss. 

Hos oss spelar det ingen roll om du är anställd eller gör din APL: alla ses 
som lika mycket värda och förväntan är densamma. Ett tips innan du 

har praktik är att avsätta tid för att läsa mer om företaget och ta reda 
på om IKEA kan leva upp till just dina förväntningar.”

JOHAN WESTLING, People & Culture 
Generalist, IKEA Västerås

”Vi har nyligen haft vår första praktikant från Thoren 
Business School och vi tyckte att det var en väldigt positiv erfarenhet 

på alla sätt. Vi hoppas kunna erbjuda möjlighet för praktikanter att 
ta del av och aktivt delta i samtliga moment som ingår i att driva företag 

generellt och advokatverksamhet specifikt. Det vi tycker är viktigt att 
ta med sig till en praktikplats är nyfikenhet, eget initiativ och driv.”

CAROLIN HARTWIG, advokat, 
Advokatfirman Hartwig AB

"Att ta emot elever från Thoren Business 
School är mycket givande och gör att vi – 
förutom att dela med oss av vår kunskap 
– även får möjlighet att knyta kontakt med 
eventuellt blivande medarbetare. Hos oss 
får man lära sig hur det är att jobba på en 
digital mediebyrå, med alltifrån hur samver-
kan sker externt med våra kunder samt det 
interna samarbetet mellan projektledare 
och produktionsavdelningen. Vi är ett litet 
företag och hos oss får man delta i olika 
arbetsuppgifter baserat på vad man är 
intresserad av och vill lära sig mer om.”

PETER BERGDAHL
VD, Ampilio AB

”

Vi samarbetar med
EN VÄRLD AV FÖRETAG
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Till alla er företag som är med på vår resa vill vi säga ett stort tack! Ni är med och bygger Sveriges framtid! 

”Det viktigaste jag lärde mig under praktiken 
är att du inte behöver vara den bästa, den 
med högst utbildning eller den som är äldst 
på kontoret. Du behöver bara viljan. Genom att 
visa intresse, tacksamhet och vilja så lär du dig 
otroligt mycket och utvecklas med företaget 
som kommer uppskatta dig något enormt.”  
MAJA JANSSON, praktik på Löwengrip Beauty AB

Vi vill ge dig en värdefull erfarenhet 
– därför anpassar vi din APL-plats 
utifrån det du vill lära dig mer om. 
Det första året utvecklar du dina 
kunskaper inom ditt program, och 
under det andra året fokuserar 
praktiken istället på din valda 
inriktning. Det sista året har du ett 
internship, där du får ha ett större 
projekt i samarbete med ett företag. 
Efter alla tre år med APL kliver du 
ut ur gymnasiet med många nya 
kontakter, och är redo för arbetslivet!
 
COMMUNICATION PROGRAM
11 veckors praktik (APL)

BUSINESS PROGRAM
11 veckors praktik (APL)

COMMERCE PROGRAM
22 veckors praktik (APL)

MANAGEMENT PROGRAM
8 veckors praktik (APL)
 

  T B S  M A G A Z I N E   |   1 5  



VÅRT KONCEPT |  Satsa på din idrott

FAKTA
Thoren Sports 

Academy

Drömmer du om en satsning 
inom din idrott? Oavsett nivån 
på din idrottsliga ambition 
vill Thoren Business School 
hjälpa dig, samtidigt som du 
får en förstklassig utbildning.

Bara för att du börjar på gymnasiet  
behöver du inte ge upp drömmen om 
ett OS-guld. Tvärtom. Du ska satsa på det 
du älskar och vi vill hjälpa dig på vägen mot 
ditt mål. Därför har vi skapat Thoren Sports 
Academy, som ger dig möjlighet att utöva din 
idrott under det individuella valet. Vi hjälper 
dig att lyckas med dina studier samtidigt som 
du kan fortsätta med din idrottssatsning. 

Vi ger tillbaka och bidrar till samhället via 
idrottsaktiva ungdomar. Vi gör allt detta för 
dig eftersom vi brinner för idrott och ungdo-
mars utveckling. Vi vill lyfta dig som idrottare. 
Vi är övertygade om att det stärker idrottens 
hälsofrämjande roll, och ger positiva effekter 
på din studiemotivation och dina betyg. Vi 
uppmuntrar också ett nära samarbete med 
din lokala idrottsförening, för att skapa en 
idrottsprofil på skolan som passar dig.   
Låt din talang leda dig till framgång!

HUR FUNGERAR DET?
 I Thoren Sports Academy ingår tre kurser: 
delar av Idrott och hälsa 1, Idrott och hälsa – 
specialisering 1 och Idrott och hälsa – 
specialisering 2. De två sistnämnda är 
individuella val, vilket utesluter val av 
andra individuella kurser.

Du kan välja mellan följande upplägg: 
1. Individuellt upplägg utifrån dina behov, 

med exempelvis anpassat schema. 
2. Upplägg med kurser inom det individuella 

valet, kopplade till din idrott.   

3. Ett tredje alternativ är att du läser kurserna 
Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2, 
men inte utför idrotten under skoltid. Då 
utför du din idrott på kvällar och helger, 
och vår idrottslärare bedömer prestationen 
tillsammans med din tränare/handledare.

– Idrott och hälsa specialisering 1 (100 p) 
– Idrott och hälsa specialisering 2 (100 p)

Tillgänglighet

ALLA 
VÅRA 

ORTER

Kontakta rektorn 
på den skola du vill 
söka till och fråga  
om just din idrott 

går att kombinera, 
eftersom det sker  
genom ett sam- 
arbete med en 

lokal idrottsklubb.

1 6   |   T B S  M A G A Z I N E 



Thoren Sports Academy ger

GRYMMA MÖJLIGHETER PÅ GYMNASIET

Lukas Björk går Business Program och hockeygymnasiet  
på Thoren Business School i Sundsvall. Det ger honom chansen  
att satsa både på studierna och ishockeyn, något han har stor 
nytta av. 

Vad betyder ishockeyn för dig? 
Allt. Jag har spelat hockey sedan jag var tre år och det är det jag 
gör på fritiden. Det är det livet går ut på. Jag går upp på morgonen, 
tränar, går i skolan, åker hem och äter, åker och tränar och sedan 
går jag och lägger mig och sedan går jag upp och gör samma sak 
igen. Jag har de flesta av mina kompisar inom ishockeyn. 

Vad betyder TBS Hockeygym för dig och din hockeysatsning? 
Det har hjälpt mig otroligt mycket som målvakt att få in extra-
träning varje vecka. Det här är så nära ett proffsupplägg du kan 
komma, med dagträningar och sedan träningar igen på kvällarna. 

Vad har du för målsättning med hockeyn? 
Att kunna leva på det. Jag vill ta mig så långt jag kan. Sen om 
det är div I eller NHL vet man aldrig men man får alltid hoppas 
på det bästa. 

Vad är bästa med TBS? 
TBS Sundsvall är en liten skola med bra atmosfär där man känner 
alla lärare. Sedan är det bra att det går lätt att kombinera skolan 
och hockeyn. Jag får det bästa av två världar, jag kan plugga vidare 
mot det jag vill senare och ändå kan jag satsa på hockeyn. 

NHL-legendaren Thomas Steen är ansvarig för Thoren Business 
Schools hockeygymnasium i Sundsvall. Där vill han fostra bra 
hockeyspelare - och bra människor. 

Vad har ishockeyn gett dig? 
Hockeyn är hela mitt liv och har tagit mig över hela världen. Det har 
varit en otrolig resa. Jag satte på mig ett par skridskor när jag var 
tre år gammal och sedan hände allt det här. 

Vad vill du dela med dig till de här ungdomarna? 
Du kan lära dig mycket i livet genom hockeyn. Hur du hanterar 
situationer som uppstår, hur snabbt du tänker, hur bra du tänker, 
hur hälsosam du är och så vidare. Man kan inte kontrollera allt och 
det måste man inse. När jag jobbade med juniorhockey tidigare 
(i Frölunda i början av 00-talet) blev många duktiga hockeyspelare 
men väldigt många blev bra i arbetslivet också och blev mer 
framgångsrika än hockeyspelarna. 

Är det viktigt att utbilda och utveckla människor också? 
Ja, det är vad det handlar om, det går hand i hand. Man går 
igenom livet tillsammans och lär sig av varandra, jag lär mig av 
killarna också.

Går det att jämför hockeyn i NHL med hockey på TBS Hockeygym? 
Ja, hockey är hockey, det går bara snabbare på högsta nivån. Men 
du måste lägga ner samma jobb. Du lägger ner ungefär lika mycket 
tid på hockeyn på hockeygymnasiet i Sundsvall som i NHL, det som 
skiljer är egentligen hur effektiv du är. 

NAMN: Lukas Björk
ÅLDER: 18 år
PROGRAM: Business Program
MERITER: Jag har spelat i Sundsvall Hockey 
sedan jag var 3 år. 
GÖR OM TRE ÅR: Förhoppningsvis spelar jag 
hockey i seniordivision eller i college och 
pluggar. Jurist kan jag tänka mig bli i framtiden. 

 

NAMN: Thomas Steen
ÅLDER: 61 år
MERITER: 950 NHL-matcher med Winnipeg 
Jets (1981-95), gjorde 817 poäng varav 264 
mål, SM-guld med Färjestad 1981, VM-silver 
1981 och 1986.
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Reportage    Möt årets omslagselev

FREDRIK 
LISSEL
Ålder: 18 år
Årskurs: 2

Program:

BUSINESS 
PROGRAM

Bästa pluggtips:        
– Ta inte av skorna när 
du kommer hem från 
skolan och ska plugga. Det 
gäller att behålla samma 
momentum så att du inte 
blir trött. Sedan är det bra 
att byta miljö ofta för att få 
variation. Ta många pauser 
och gör armhävningar eller 
situps för att pumpa igång 
kroppen och få energi.
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På skolan skaffar sig Fredrik Lissel rätt kunskaper för att nå sina mål.  
– Du lär dig grunderna inom företagande och business. Det har du nytta av 
resten av livet, säger Fredrik. 

FREDRIK GÖR SIG 
REDO FÖR ETT LIV 
INOM BUSINESS

redrik går andra året på Business 
Program med inriktning juridik 
på Thoren Business School. Han 
är en kille med många bollar i 
luften. Vid sidan av skolan jobbar 
han som arbetsledare på en städ-

firma, och tränar MMA (Mixed Martial Arts). 
Efter studenten planerar han att göra  

lumpen och sedan fortsätta jobba på städ- 
firman. I framtiden vill han antingen starta 
eget eller investera i andra företag. Han är  
fokuserad på skolan, men för honom är  
betygen inte det viktigaste. 

 – Jag suger in så mycket information jag 
kan. Jag lär mig för livet. Så länge jag förstår 
är jag nöjd, betygen kommer i andra hand. Ut-
över lektionerna lyssnar jag på podcasts och 
läser om ämnena för att lära mig mer än vad 
jag ”behöver” för skolan. Jag får färdigheter 
och verktyg som kan hjälpa mig att nå mina 
mål i livet, berättar han.  

Han tycker att Thoren Business School har en 
bra miljö för att fokusera på skolan. 

– Du och dina klasskompisar pushar 
varandra. Och lärarna är väldigt pedagogiska 
och bra på att förstå elevernas perspektiv. Det 
underlättar skolgången, säger han 
och fortsätter: 

– I skolan är det bra att omge dig med 
personer som vill samma saker som du, då 
blir det enklare. Att plugga ensam är mycket 
svårare. På fritiden kan du chilla med dina 
kompisar, men det är skönt att kunna fokusera 
när du väl är på skolan.  

Samtidigt tror han att många som inte går 
ekonomiprogrammet med inriktning juridik 
har fördomen att det är en ”snobbig” linje. 

– En del kanske tror att det är lite ”preppy”, 
men det stämmer inte på TBS. Vi har en stor 
mix med elever från olika bakgrunder. Sam-
tidigt är det en bra skola för de som är mål-
inriktade och vill anstränga sig, säger han. 

F Fyra snabba:
1. Favoritlunch på skolan?  

– Hamburgare. 

2. Jobba utomlands eller i  

Sverige?   

– Båda. 

3. Favoritplats på skolan?  

– Sofforna, haha. 

4. Bästa med ditt program?  

– Att du lär dig grunderna i 

business och företagande. 

Sedan kan du själv bygga 

vidare på dina kunskaper.  

Du har nytta av det hela livet.

”"Jag får färdigheter 
och verktyg som kan 

hjälpa mig att nå mina 
mål i livet"
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De vann EM-guld: 
golvade Zalandos ledning

5 elever på Thoren Business School vann EM-guld i klädjätten Zalandos 
innovationstävling. Vinsten innebär att de får rivstarta sina karriärer med att resa 
till Berlin och Zalandos huvudkontor för att knyta värdefulla kontakter. Läs om de 

duktiga elevernas framtidsplaner och bästa tips för att nå framgång.

Reportage    EM-guld i Zalandos Innovationscamp

ävlingen, som 
arrangerades i 
samarbete med Ung 
företagsamhet, gick 
ut på att lösa en av 
Zalandos affärs- 
utmaningar. Före-
taget sökte ett lag 
som kunde skapa 
något som gör att 

kunder som surfar in på Zalandos hemsida 
inte behöver välja herr- eller damkläder. 
Zalando vill kunna förhindra att könskodade 
kläder förstärker genusrollerna, och förenkla 
för personer att hitta kläder i sin stil. 

Smart lösning: 
Eleverna från Thoren Business School Ida  
Kamisevic, Padasht Sherwan Rostam, 
Zeebrain Khan, Ayuub Nur och Nedmedin 
Ismaili uppfann en svepfunktion där kunder 
får se bilder på olika klädstilar och klicka på 
stilarna de gillar. En algoritm rekommenderar 
sedan kläder i linje med kundernas preferen-
ser. På så sätt kan kunder hitta kläder i sin stil 
utan att behöva ange sitt kön. 
   Från kvalet med totalt 60 lag tog eleverna sig 
vidare till den internationella finalen där 5 lag 
tävlade om vinsten. I finalen imponerade de 
stort på juryn och kammade hem första-
platsen. Priset är en resa till Berlin och ett 
besök på Zalandos huvudkontor. Där kan 
eleverna få spännande internationella 
karriärmöjligheter. 

– Jag tror att vi vann för att vår idé löser 
Zalandos problem samtidigt som den  
förbättrar deras system, säger Ida. 

Men låt oss backa lite. Vi borde först 
förklara tävlingens förutsättningar så att du 
lättare kan förstå de utmaningar som eleverna 
ställdes inför. För det första var de givetvis 
tvungna att ta fram en effektiv och kreativ  
lösning på Zalandos problem. Utöver det 
krävdes en intressant och tydlig presentation 
av idén – allt under 3 minuter och på engelska, 
inför bland annat Zalandos huvudledning. 

Kanske blir du torr i munnen och knäsvag 
bara av att läsa det. Men oroa dig inte, vem 
som helst skulle bli nervös av en sådan  
utmaning, även eleverna. 

– Det var såklart nervöst för vi ville hålla 
en professionell presentation som visade vårt 
bidrag på bästa sätt, berättar Nedmedin. 

Tävlingsledningen märkte i alla fall inte av 
någon nervositet, utan imponerades i stället av 
elevernas lugn och professionella framtoning. 

– Vi har under 3 år lärt oss mycket på TBS 
som förberett oss på precis sådana situationer. 
Till exempel hur du ska prata och presentera. 
Hur du är professionell och naturlig i affärs-
sammanhang. Det heter ju Thoren Business 
School av en anledning, förklarar eleverna. 

Spännande framtidsplaner:
I somras tog eleverna studenten. Resan till 
Berlin sköts upp på grund av covid-19, men 
kommer att genomföras. Eleverna är för- 
väntansfulla inför att knyta kontakter och se 
vilka dörrar som kan öppnas för dem. Oavsett 
vad som händer i Berlin har de en ganska 
tydlig bild av vad de vill göra i framtiden. Nu 
tar de lite olika vägar framåt, men har alla en 
sak gemensamt i kikaren: entreprenörskap.  

– Jag tror vi alla kommer nyttja egen- 
skaperna vi stärkt på TBS, vare sig det handlar 
om att hitta en affärsidé som passar en, eller 
sikta på ett spännande jobb, säger Ida. 

• Tips på att hitta en idé?   
– Det är viktigt med brainstorming. Vi 
började med att skriva upp massa idéer 
på en tavla, och till sist växte vår lösning 
fram. I en grupp kan idéerna spreta åt 
olika håll, och ett bra sätt att hantera det 
är att kombinera flera idéer för att hitta 
den slutgiltiga lösningen. 

• Hur får man ett bra samarbete? 
– Två saker är extra viktigt för ett bra 
samarbete: att alla är motiverade att  
jobba mot samma mål, och att ni kan  
ha roligt tillsammans. 

• Vad krävs för att nå framgång 
som ni gjort?  
– Vem som helst kan lyckas om den 
jobbar hårt. Det gäller att vara öppen och 
våga ta initiativ. Det är också viktigt med 
en grupp som stöttar varandra och nyttjar 
varandras styrkor. Alla har olika saker de 
är bra och mindre bra på. Att våga hjälpa 
och fråga om hjälp är därför jätteviktigt 
för att nå resultat. 

• För vem passar TBS?  
Padasht:     
– För de som är intresserade av business, 
vill driva företag eller ha en bra position 
på ett företag. Skolan passar vem som 
helst egentligen. De som vill ha det lilla 
extra utöver en bred gymnasieutbildning.  

Ida:      
– För alla som har drömmar eller vill hitta 
sin dröm och passion. Lärarna är bra på 
att hjälpa dig i en riktning som passar dig. 
Du behöver inte vara säker på vad du vill 
eftersom utbildningen är så bred.   

Nedmedin:     
– Jag tycker också att TBS passar för de 
som är osäkra på vad de vill. Oavsett vad 
du vill så kommer du få bra stöd och hjälp 
av lärarna.

EM-VINNARNAS TIPS: 

T
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NAMN: Ayuub Nur
GICK PROGRAMMET: Business Program
BÄSTA PLUGGTIPS: Plugga i skolan, 
och gör lite smått varje dag i samband 
med prov. 
GÖR OM 10 ÅR: Då är jag egenföretagare. 

NAMN: Zeebrain Khan
GICK PROGRAMMET: Business Program
BÄSTA PLUGGTIPS: Börja med uppgifter 
direkt och lämna in dem tidigt. 
GÖR OM 10 ÅR: Driver flera olika 
verksamheter.

NAMN: Padasht Sherwan Rostam
GICK PROGRAMMET: Business Program
BÄSTA PLUGGTIPS: Var förberedd genom 
att planera dina dagar och hålla koll på 
schemat. 
GÖR OM 10 ÅR: Äger flera företag och är 
en stor arbetsgivare i Sverige.

NAMN: Nedmedin Ismaili
GICK PROGRAMMET: Communication 
Program
BÄSTA PLUGGTIPS: Ta vara på lektionerna 
och lyssna på lärarna. De hjälper dig nå 
dina mål.  
GÖR OM 10 ÅR: Äger några företag och 
reser mycket. NAMN: Ida Kamisevic

GICK PROGRAMMET: Business Program
BÄSTA PLUGGTIPS: Sätt dig ner och 
plugga några timmar utan avbrott. Du får 
bättre fokus och blir klar snabbare.
GÖR OM 10 ÅR: Då är jag klar med min 
utbildning, och har antingen en karriär inom 
internationell business eller driver företag. 
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Svenska Mästerskapen   Vi är Årets UF-skola
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Thoren Business 
School är bäst i 
Sverige: utsedd 
till Årets UF-skola
horen Business School 
utsågs till Årets UF-skola 
när riksfinalen i Ung 
Företagsamhet avgjordes.

– Det är för roligt. Vilken grej. Det här är 
ytterligare ett kvitto på att vi är en oerhört 
professionell och modern skola, där UF och 
entreprenörskap är viktigare än någonsin. Det 
är så viktigt både för skolan och 
samhället att vi står upp för entreprenör-
skapet, som är en stor del av utvecklingen till 
ett bättre Sverige. Det är häftigt att vara en del 
av det, säger Fredrik Berg som är rektor på 
Thoren Business School i Örebro.

Vad ligger bakom framgången?
– Det är ett tioårigt hårt arbete där vi har 
fullt fokus på UF och entreprenörskap. Det 
är fantastiskt att alla lärare och elever haft ett 
sådant stort engagemang under lång tid. Från 
början var det Ekonomiprogrammet som ut-
vecklade konceptet, men det har gått från att 

vara programspecifikt till att nu genomsyra 
hela skolan – vilket är häftigt.

Göte Brunasso är lärare i ekonomi och 
entreprenörskap och en del i UF-teamet på 
skolan. Han förklarar framgången så här:

– Vi försöker skapa en röd tråd och en 
utveckling hela vägen från årskurs ett till 
tre. Nu driver alla program på skolan UF, 
vilket gör att hela skolan genomsyras av det 
perspektivet. Dessutom har vi en ledning 
med rektorer i spetsen som aldrig sätter 
stopp. Vi får göra i stort sett vad vi vill, vilket 
gör att vi vågar tänka fritt och prova mycket.  

Vismas pris Årets UF-skola 2021 delades 
ut av Visma Spcs utbildningsansvariga  
Hilda Netz. Priset består av reklamtid värd 
en kvarts miljon kronor hos TV4, i sam- 
arbete med mediebyrån Scream.

Hela 34 376 elever har varit delaktiga 
i att driva UF-företag på skolor runt om i 
Sverige under läsåret 20/21. Att få ut- 
nämningen Årets UF-skola är därför extra 
stort och glädjande för Thoren Business 
School Örebro. 

”Årets UF-skola sticker ut och sätter check i alla boxar 
kring tävlingskriterierna. Ung Företagsamhet har präglat skolan 
sedan dess start. Entreprenörskap löper som en röd tråd genom 

alla skolans samtliga program. 

Skolans drivna och engagerade lärare har tillsammans utvecklat en 
imponerande strategi och tydlig plan kring deras arbete med Ung 

företagsamhet. Planen sträcker sig över alla tre år på skolan där man 
bland annat fokuserar på ämnesintegration, personlig utveckling och 
nätverkande med näringslivet. Avslutningsvis vill vi även lyfta skolans 

viktiga internationella samarbete med tre skolor från Tanzania. 
Årets UF-skola är Thoren Business School, Örebro.”

Motiveringen för 
Thoren Business 

School lyder
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Hitta en affärsidé som 
kan göra dig till miljonär 
– innan du har fyllt 20

Inspiration    Hitta en affärsidé

Här ger vi dig de bästa tipsen för hur du kan hitta ett 
vinnande affärskoncept!
Var tredje svensk – och varannan person mellan 18–29 – drömmer 
om att starta eget företag. Det visar en undersökning av Sifo på 
uppdrag av Visma. Och allt fler gör faktiskt verklighet av drömmen: 
Under 2020 ökade antalet nya företag med hela 29 procent enligt 
samma undersökning. 

Större frihet som entreprenör
Något som många ser som en stor fördel med att skippa en vanlig 
anställning är att du får större frihet som egenföretagare. Då är det 
du som bestämmer över dina egna timmar, men det är också din 
egen insats som avgör hur framgångsrikt ditt företag blir. För att 
lyckas gäller det därför att: 
 
• Våga satsa och lägga ned tiden som krävs. 
• Ha en grundlig kunskap om marknadsföring, företagande  

och ekonomi.  
• Hitta en riktigt bra affärsidé eller produkt som hjälper dig  

att sticka ut. 
 
All viktig kunskap om entreprenörskap får du såklart på Thoren 
Business School. Det enda du behöver göra nu är att komma på den 
bästa affärsidén.

Fyra framgångsrika 
företag som startade 

under Ung 
Företagsamhet

Rawstraw AB 
– Företag som säljer 
miljövänliga sugrör. 

Locker Room Talk AB
– Företag som föreläser 

om maskulinitet.

Förento AB 
– Företag som säljer 

entreprenörsutbildningar. 

Period Pack Sweden AB 
– Företag som säljer 
prenumerationer på 

sanitetsskydd.
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LÖS ETT 
VARDAGS-
PROBLEM
De bästa affärsidéerna 
är de som du själv 
skulle använda eller 
ha nytta av. Det 
behöver inte vara en 
världsomvälvande idé, 
du kan börja i det lilla i 
ditt eget liv. Tappar du 
ofta bort nycklarna? 
Önskar du att det var 
lättare att hålla koll på 
när bussen kommer? 
Ditt eget liv är en guld-
gruva när det kommer 
till att hitta idéer!

HITTA EN 
EFTERFRÅGAN 
GENOM ATT 
GÖRA UNDER-
SÖKNINGAR
Marknaden styrs i 
grunden av ett rätt 
enkelt koncept: utbud 
och efterfrågan. 
Om du kan hitta en 
produkt med en stark 
efterfrågan – och helst 
vara först med att 
skapa ett utbud – har 
du en framgångssaga 
framför dig! För att hitta 
kundernas behov kan 
du göra undersökningar, 
till exempel genom 
intervjuer. Då kan 
du få svart på vitt 
vad människor 
verkligen behöver. 

ANVÄND DINA 
KONSTNÄRLIGA 
KUNSKAPER
Många startar eget 
företag för att kunna 
försörja sig på något 
som annars hade varit 
en hobby. Kan du måla, 
skapa musik, designa 
eller varför inte måla 
graffiti? Konst och 
hantverk går alltid hem 
eftersom det är unikt, 
och ju mer unika verk 
du kan skapa desto 
större efterfrågan kan 
det bli (med lite tur  
och skicklighet).

HITTA ETT 
ÄMNE SOM DU 
BRINNER FÖR
Att starta ett företag 
måste inte handla om 
att tjäna pengar. Det kan 
vara din chans att göra 
skillnad på riktigt och att 
skapa något bestående. 
Så fråga dig själv: vad 
vill du förändra i världen 
och hur kan du göra det?
 

SLUTA ALDRIG 
FÖRSÖKA 
Ibland blir den första 
affärsidén en succé 
och ibland kan du 
behöva testa 30 idéer 
innan du hittar rätt. 
Det viktigaste är att 
aldrig sluta försöka. 
Framgång byggs inte 
på en dag, men med 
lite tur och rätt väg-
ledning kan du nå hur 
långt som helst om 
du aldrig ger upp!
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Reportage    
Efter Thoren Business School

Rasmus tipsar om hur du lyckas!

Vill du bli 
mäklare efter 
gymnasiet?

RASMUS 
ISRAELSSON
Ålder: 23 år

Program på Thoren  
Business School:

BUSINESS 
PROGRAM
med inriktning 
marknadsföring

Jobbar som:        
Fastighetsmäklare 
på Hoome Mäkleri

Vem är din största  
förebild?
Inom branschen är det Felix 
Krantz, min kollega och chef 
på Hoome Mäkleri. 
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Funderar du på att bli 
mäklare? Då är du inte 
ensam – tack vare den heta 
bostadsmarknaden har 
det blivit mångas dröm-
jobb. Någon som är på god 
väg mot målet är den före 
detta Thoren Business 
School-eleven Rasmus 
Israelsson. I dag jobbar han 
som fastighetsmäklare på 
Hoome Mäkleri samtidigt 
som han läser färdigt sin 
mäklarexamen. 

äklarbranschen är tuff, med 
hård konkurrens om varje 
försäljning. Det gäller att ha 
motivation, stor kunskap om 
branschen och känsla för 
business. För den som ser sig 
själv som en framtida topp-
mäklare kan därför Thoren 
Business School vara rätt 
gymnasium, menar Rasmus 
Israelsson. 

 – Thoren Business School 
är en affärsinriktad skola vilket gjorde att jag 
kände mig väldigt inspirerad och motiverad 
under hela studietiden. När jag tog studenten 
kände jag mig taggad på att ge mig in i affärs-
livet men var samtidigt glad över möjligheten 
att kunna studera vidare på högskola, 
säger han. 

 

Praktiken gav inspiration  
Det var Thoren Business Schools koncept som 
gjorde att han valde skolan, berättar Rasmus 
vidare. Det var den enda skolan som erbjöd 
både APL (praktik) och möjligheten att starta 
företag genom Ung Företagsamhet. 

 Och det var faktiskt på det sättet som 
Rasmus hittade sitt framtida yrke. 

 – Under tredje året ville jag utmana mig 
själv lite mer och fick därför hjälp av Annika, 
min lärare i ledarskap, att söka praktik på 
mäklarhuset i Sundsvall. Under tiden på 
mäklarhuset lärde jag mig väldigt mycket om 
yrket och kände att det var något som jag ville 
utbilda mig till.

Skyhöga planer
Nu är Rasmus 23 år och är snart framme vid 
målet om att vara en färdigutbildad fastighets-
mäklare. I juni tar han examen från Hög-
skolan i Gävle och inför det kommer han att 
börja vara mer på Hoome Mäkleri.  

 

Och vad händer efter det?
– Mina framtidsplaner är att klättra på topp-
listorna över mäklare i Sundsvall och inom 
några år vara en av de mest rekommenderade, 
för att sedan stanna på den platsen. 

Men innan det ska Rasmus återvända till 
platsen som startade drömmen från första 
början. Hoome Mäkleri har nämligen ett 
efterlängtat case med Thoren Business 
School, vilket gör att Rasmus kommer arbeta 
nära sin tidigare skola. Vem vet, kanske är det 
så någon annan elevs mäklardrömmar tänds.

Vilka tips har du till andra som vill utbilda 
sig till mäklare? 
– Fastighetsmäklare är ett extremt roligt och 
varierande jobb, din lön baseras helt och hållet 
på hur mycket tid och engagemang du lägger 
ner på yrket. Mina tips till dig som funderar 
på att utbilda dig till fastighetsmäklare är att 
först prova på yrket, fråga ett lokalt mäklar-
kontor om du får hänga med en av mäklarna 
på en arbetsdag för att få en inblick i yrket! 

M

”Fråga ett lokalt mäklarkontor om du 
får hänga med en av mäklarna på en 
arbetsdag för att få en inblick i yrket!”
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FRÅN VARDAGSPROBLEM TILL HYLLAD AFFÄRSIDÉ

A
manda Mattsson och Lova 
Svensson träffades när de  
började i samma klass på 
Thoren Business School. Det 
klickade mellan dem på en gång 

och snart insåg de att de delade en gemensam 
framtidsvision. 

– Det som drog oss samman var vår 
gemensamma drivkraft att förverkliga vår 

dröm. Vi är båda envisa och arbetsvilliga 
vilket gör oss till ett toppteam, 

berättar Amanda. 

Från idé till verklighet på TBS
När Amanda och Lova skulle starta ett UF-
företag på Thoren Business School kändes det 
naturligt att starta det tillsammans. Idén till 
företaget fick de från ett vanligt vardags-
problem som de själva hade stött på. 

– Vi startade Period Pack för att vi vill 
förenkla flickors vardag. Precis som det 
finns toalettpapper borde mensskydd finnas 
eftersom det berör hälften av befolkningen, 
säger Lova. 
 
Hjälper i vardagen
Genom Period Pack kan företag, skolor 
och organisationer köpa färdiga paket med 
mensskydd för offentliga toaletter. Det gör att 

Reportage    Vad hände efter Thoren Business School?

Nära hälften av världens befolkning har mens. Trots det är mensskydd dyra 
– Sverige har världens högsta skatter på mensskydd. Det är också lätt att 
glömma att ta med mensskydd till skolan eller jobbet. Amanda Mattsson och 
Lova Svensson är två entreprenörer som gör något åt problemen. Genom sitt 
företag Period Pack Sweden AB ser de till att mensskydd finns där det behövs.

anställda och elever kan känna sig lugna att  
de finns där när det behövs.

Det är en fråga om trygghet och  
jämställdhet, säger Lova. 

– Vår lösning går ut på att hjälpa flickor 
och kvinnor i vardagen när de går på toaletten 
och inser att de har glömt skydd.
 
Företaget växer 
Behovet och intresset för frågan har visat sig 
vara stort. Många företag och skolor har redan 
köpt in Period Packs. 

– Responsen har blivit oerhört positiv 
både av privatpersoner och av företag, 
säger Amanda. 

Nu har Period Pack Sweden AB sex 
anställda och företaget fortsätter växa. Under 
2021 är planen att lansera produkten utom-
lands och att ta in marknadsandelar. 

– Vår vision är att göra mensskydd på  
toaletter till en självklarhet, fortsätter hon. 
 
Hur var det att gå på Thoren Business 
School?
– Tiden på Thoren Business School tycker vi 
båda var helt underbar. Det fanns en känsla  
av gemenskap och mycket självdisciplin. Vi  
är så tacksamma för Thorens utbildning, 
avslutar Amanda.
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LOVA 
SVENSSON
Ålder: 22 år

Program på Thoren 
Business School:

BUSINESS 
PROGRAM

Jobbar med:        
Egenföretagare, grundare 
av Period Pack Sweden AB

Vem är din största förebild?
Serena Williams

AMANDA 
MATTSON
Ålder: 22 år

Program på Thoren 
Business School:

BUSINESS 
PROGRAM

Jobbar med:        
Egenföretagare, grundare 
av Period Pack Sweden AB

Vem är din största förebild?
Isabella Löwengrip

Vilka tre tips har ni till unga 
som drömmer om att starta 
eget företag?

1. Våga gå din egen väg. Våga tro på dig själv 

och din idé. 

2. Sätt mål. Visionera: skapa en bild om vad du 

vill uppnå och hur det kommer se ut. Det du 

ser i bilden kommer hända.

3. Lyssna inte för mycket på andra. Det var få 

som trodde på vår idé i början. 
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7 knep för att nå 
höga resultat i skolan
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Inspiration    Nå höga resultat

Behöver du höja betygen lite? Vill du ge dig själv den bästa 
chansen att komma in på ditt drömgymnasium? Här kommer 7 tips 

för att nå ditt önskade skolresultat under det kommande året! 

Investera i en 
kalender och skriv ned 
ALLA viktiga datum. 
Den största boven till att ett skolresultat inte 
blev som förväntat stavas ofta panikplugg. 
Om du har koll på när viktiga saker sker 
kommer du inte att behöva försöka lära dig 
allt dagen innan ett prov.  

Skaffa dig en översikt
Vilka prov, presentationer och 

uppsatser har du de kommande fyra 
veckorna? Vad behöver prioriteras, 

och vad kommer krocka med annat i 
ditt liv? Om du har en bra översikt kan 
du göra upp en plan för hur och vad 

du ska plugga varje vecka. 

LÄGG BORT MOBILEN
Enligt hjärnforskaren Anders 
Hansen snor mobilen vår upp-
märksamhet bara av att vara i 
samma rum. Om du lägger undan 
mobilen så ofta som möjligt i 
skolan eller när du pluggar hemma 
kommer du alltså att ha lättare 
att koncentrera dig. 

Bryt av 
med rörelse 

Hjärnan mår bra av 
motion och du får 

lättare att fokusera 
om du har rört på 

dig innan du börjar 
plugga.

Skapa en målbild 
När det känns motigt att öppna upp matteboken 
behöver du något som motiverar dig att göra det. 
Med en målbild kan du fokusera på ett långsiktigt 
resultat av det som du gör i dag. Vill du vara en 
framgångsrik ingenjör med ett glassigt kontor 
mitt i stan om 10 år? Då kan det vara värt 20 
minuters matteplugg för att nå det. 

Skaffa en pluggkompis
Det kan kännas trist att behöva 
plugga, speciellt om du redan 
hängt i skolan hela dagen. Men om 
du gör det med en kompis blir det 
genast roligare. Bestäm dagar och 
tider i veckan då ni träffas för att 
snacka, fika och plugga. 

Ta hand om dig själv
Om du inte mår bra i vardagen 
kan det bli svårt att prestera 
på topp. Sätt inte en alltför hög 
press på dig själv, se till att få 
tillräckligt med mat, sömn 
och motion, och ge dig en 
stund då och då att bara 
slappna av. För det är du värd. 

Investera i en kalender och 
skriv ned ALLA viktiga datum

???



14:46
THOREN BUSINESS SCHOOL 
ÖREBRO
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02  Phoenix 04  New York

10  Edinburgh

11  London

17  Köpenhamn

08  Barcelona

09  Palma

06  Fuengirola

05  Gran Canaria

22  Dar es-Salaam

32  Madrid

07  Alicante

12  Paris

15  Oslo

13  Milano
39  Helsingfors

18  Ljubljana

33  Bryssel

16  Berlin

35  Skopje

23  Qatar

34  Budapest

29  Nepal

36  Lakshmipur

38  Kibaha

14  Florens

21  Hurghada

37  Mbarara

27  Beijing

28  Manilla

26  Kuala Lumpur
24  Goa

25  Bangkok

19  Prag

40  Belgrad
31  Rom

30  Dallas

03  Miami

20  Banjul

01  Los Angeles

GLOBALISERING | Hela världen 
är en möjlig arbetsmarknad för 
dig. Därför får du lära dig om 
andra affärskulturer samtidigt 
som du utvecklas och växer 
som människa. Skolan bekostar 
en Business Trip inom Europa, 
och många av våra elever väljer 
att ha APL, case eller Ung 
Företagsamhet utomlands.

 VILKET BLIR DITT ÄVENTYR?

EN VÄRLD
Hos oss får du en utbildning i världsklass: du lär dig utifrån ett globalt perspektiv och arbetar med 
internationella frågor i samarbete med andra. Du får först lära dig om världen, sedan om hur du genom 
socialt entreprenörskap kan göra skillnad. Därefter tar du klivet ut på riktigt – hela världen väntar på dig!

– tusen möjligheter

* Vår målsättning är att alla elever ska få åka 
på en Business Trip, men din säkerhet går 
alltid först. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Resplaner kan därför 
behöva korrigeras med hänsyn till covid-19.

BUSINESS TRIP
Vi erbjuder alla elever att åka på en 
Business Trip*, en affärsresa till en av 
Europas häftigaste storstäder, som 
bekostas av skolan. Din Business Trip 
kan ta dig till någon av dessa noggrant 
utvalda städer: Helsingfors, Belgrad, 
Bryssel, Barcelona, Berlin eller Prag.

PROJEKT UTOMLANDS
Vi vill göra skillnad – därför driver flera 
av våra skolor välgörenhetsprojekt 
och samarbeten utomlands. Du kan 
till exempel få ha praktik i Prag eller 
hjälpa skolbarn i ett annat land för att 
lära dig om socialt entreprenörskap. 
Några av de länder våra skolor har 

välgörenhetsprojekt i är Uganda, 
Tanzania och Bangladesh 
– vart vill du åka?
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Reportage    MOD KRAFT PASSION

• Vi vill utmana dig att göra   
nya saker – vi har modet. 

• Vi går från idé till handling  
– vi har kraften.

• Vi tar tillvara dina idéer och 
drömmar och hjälper dig att 
skapa nya – vi har passionen.

• Vi har hela tiden ditt bästa  
för ögonen – det vi gör, gör  
vi för dig. Vi älskar det vi gör  
– vi har hjärtat.
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D
et är en bra stämning på Thoren 
Business School. I de olika soff- 
grupperna sitter eleverna och pratar 
lugnt med varandra: Ingen står själv 

och ingen överröstar någon annan. 
 – Vi har en stor gemenskap och en lättsam 

stämning samtidigt som alla är seriösa med 
sitt skolarbete. På andra skolor har jag upplevt 
att det blir uppdelat i två grupper – de som 
vill plugga och de som vill ha roligt, här får 
du båda på ett helt annat sätt, berättar eleven 
Rovshan Dadashev. 

 Rovshan går i årskurs 2 och är en av 
eleverna som är med i TBS Solna Friends, en 
grupp med 15 medlemmar som värnar om 
allas trivsel på skolan.

– Det är ett initiativ av elever och rektorn 
för att skapa en god skolmiljö. Vi ser till att 
alla trivs, skapar event och annat för att främja 
vår skolkultur. Eftersom vi är närmare elev-
erna hör vi dem kanske på ett annat sätt än de 
vuxna, och kan förstå deras perspektiv bättre, 
säger Rovshan.

 

Läxhjälp med case
Gruppen TBS Solna Friends viktigaste 
uppgift är att vara där för alla och skapa 
en bra stämning, berättar eleven  
Timur Caglar. 

 – Främst att vi finns här, vi syns och 
har kontakt med alla. Vi har en positiv 
inställning till skolan för att föregå med 
gott exempel. Vi planerar exempelvis in 
läxhjälp eller aktiviteter som teambuilding 
för att föra samman eleverna, säger Timur.

 Ett nytt projekt som gruppen har star-
tat är läxhjälp kring case på skolan. Case är 
ett uppdrag från företag eller organisatio-
ner som eleverna genomför istället för att 
bara läsa om ett ämne. Det gör att skolupp-
gifterna blir helt verklighetsbaserade, men 
för en del elever är det ovant att arbeta på 
det sättet. Självklart kliver då TBS Solna 
Friends in för att hjälpa. 

 – Vi ville skapa läxhjälpen för att vi ska 
kunna hjälpa varandra och ta del av det 
andra kan, säger Timur.

 

Elevernas fina initiativ: 
”Vi ser till att alla trivs på skolan”

Skolan ska vara en trygg plats att gå till, där alla kan få studiero och 
motivation. För att uppnå det målet har nu 15 elever gått ihop på 
Thoren Business School. Genom olika aktiviteter och stödfunktioner ska 
de tillsammans se till att alla trivs på skolan. Nytt för den här terminen är 
att förstaårseleverna också kan få läxhjälp av de äldre eleverna.

Hur är känslan på Thoren Business School? 
– På andra skolor känner man sig mer som en 
i bakgrunden, här känns det som att alla får 
vara med längst fram. Vi har en skön aura på 
skolan, en god pluggkultur, och alla gör sitt 
bästa, säger Timur. 

Om någon känner sig utanför eller ledsen i 
skolan – vem ska man vända sig till då? 
– Det är en svår fråga för det vanliga svaret är 
att gå till någon vuxen, men alla vill inte det 
eller saknar någon de litar på. Men finns det 
någon i din närhet, oavsett vem, en vuxen, en 
elev, en kurator eller någon som du känner dig 
trygg med så våga gå och prata. Det är det  vi 
vill uppnå med TBS Solna Friends, vi vill vara 
de trygga personerna för andra elever att kom-
ma och prata med, säger Rovshan Dadashev. 
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Eleverna på Thoren Business School 
stod upp för rätten till utbildning 
Rätten till utbildning har aldrig varit viktigare; för vår demokrati, 
ekonomi och välmående. Trots det är utbildning inte en självklar rättighet. 
Eleverna på Thoren Business School bestämde sig för att göra något åt det 
under Kubprogrammet i regi av Raoul Wallenberg Academy.  

K
ubprogrammet anordnas av  
Raoul Wallenberg Academy, en  
organisation som arbetar för ungas 
rättigheter. Under Kubprogrammet 

skickades 30 svarta kuber i stål ut till utvalda 
skolor i Sverige och internationellt för att 
belysa olika samhällsproblem. 

För att få ta emot en kub fick eleverna 
skapa pitchar om hur de skulle arbeta med att 
uppmärksamma programmet. Eleverna från 
Business Program på Thoren Business School 
Malmö tog fram en idé kring ”Rätten till ut-
bildning. Idén gick hem hos Raoul Wallenberg 
Academy som därmed valde att skicka kuben 
till Malmö.
 
“Vi vill belysa utbildning”
Vi har pratat med fyra av de elva elever som 
var med om att ta fram konceptet: Sabina 
Mate, Ida Lindström, Zaid Haidar Mehdi och 
Gzim Hyseni.

– Vi spelade in en video där vi tog upp 
siffrorna på arbetslösa i Malmö och jämförde 
med hela Sverige. I Malmö har vi landets hög-
sta ungdomsarbetslöshet. Med kuben vill vi 
belysa utbildning. Vi vill visa vilka fantastiska 
möjligheter vi har i Sverige som alla kan ta del 
av, berättar eleverna. 

Alla kan göra skillnad
Under våren arrangerade de olika aktiviteter 
kring kuben som engagerade hela staden. På 
det sättet vill de inspirera, informera och visa 
att alla kan göra skillnad.

– Lagarbete blir inte bättre än så här. Alla 
har bidragit och lyft varandra. Eleverna har 
själva gjort allt från planering och manus- 
arbete till filmning och marknadsföring. Som 
lärare kan jag inte annat än att känna mig 
otroligt stolt över hela gruppen, säger Stefan 
Larsson som bland annat undervisar i  
marknadsföring på Thoren Business School. 
 

Här är alla elever som deltog i projektet: 
Ramsing, Gzim Hyseni,  Hussein Al- 
Yassiry, Ida Lindström, Jordan Wahlgren, 
Kristijan Stepanovic, Lukas Frank, Marko 
Markovic, Mohammad El-Khatib, Moheb 
Atai, Sabina Mate och Zaid Haidar Mehdi. 

Reportage    MOD KRAFT PASSION

KRAFT
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”Vi har lärt oss jättemycket 
som vi kommer ta med oss 

in i framtiden.”

Samhällsentreprenörskap 
som gör skillnad 

I 
målarboken Sam gillar följer vi Sam, 
som berättar om vad hen tycker om, 
och om alla spännande människor hen 
möter. Målarboken har en rik mång-

fald av karaktärer som också har egna 
bakgrundshistorier. 

Bakom AllaFärger UF står fyra elever 
från Thoren Business School Helsingborg: 
Emmie Nilsson, Sessa Stigborn, Stina 
Croona och Imani Strandahl. För dem var 
det självklart att starta ett UF-företag som 
gör skillnad på riktigt.

– Vi kände att det fanns en stor brist på 
representation och därför ville vi skapa det 
för barn i ung ålder, så att alla kan känna 
sig representerade. Det gjorde vi genom 
målarboken Sam gillar. Där lyfter vi olika 
typer av människor, etniciteter och  
funktionshinder. Vi ville få med så mycket 
som möjligt så att alla kan känna sig  
representerade, berättar eleverna.

Årets socialt hållbara UF-företag
Idén har gått hem både hos kunderna och 
hos juryn i Ung Företagsamhet. De fick 
utmärkelsen Årets socialt hållbara 
UF-företag i Skåne och tävlade därmed i 
Svenska Mästerskapen.

– Det var jättespännande! Det var allt vi 
hoppades på när vi startade UF, att vi skulle 
få tävla där, säger de fyra eleverna.
De har uppskattat UF-tiden, och kommer 
att ta med sig många nya lärdomar därifrån.

– Det har varit jätteroligt att driva UF, 
och vi har haft en stark gemenskap i vår 
grupp. Vi har lärt oss jättemycket som vi 
kommer ta med oss in i framtiden.

Varför tror ni att just ert företag vann?
– För att vi har tagit oss in på en ganska 
orörd marknad. Vi är de första inom UF som 
skapat något som det här, avslutar eleverna. 
 

AllaFärger UF
Emmie Nilsson – Marknadsförare
Sessa Stigborn – Kommunikatör
Stina Croona – Säljare
Imani Strandahl – Säljare 

Alla barn ska känna sig representerade. Det är idén bakom 
AllaFärger UF, som har skapat en unik målarbok med 
illustrationer där de lyfter mångfalden i samhället. Nu prisas 
UF-företaget som Årets socialt hållbara UF-företag i Skåne.

PASSION
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Test    Hitta ledaren i dig

VILKEN LEDARTYP ÄR DU? 
 

Om du vill nå framgång i karriären kommer du troligen att behöva ta på dig många olika ledarroller. 
För en del kommer ledarskap helt naturligt, för andra kan det kännas jobbigt att behöva ta ett så 
stort ansvar. Men genom att ha koll på dina styrkor och svagheter kan det bli lättare att bli en skicklig 
ledare. Därför har vi tagit fram ett ledartest, så att du är redo att ta ledningen på gymnasiet! 

Svara på vad du skulle göra i de här fem olika situationerna och se sedan vilken ledartyp du är:
 

A. Jag frågar om allt är bra med 
medlemmen och om det finns någon 
anledning till att hen inte gör sin del. 

B. Jag sätter mig ned med personen 
och förklarar varför det är viktigt att 
hen gör sitt jobb för att vi ska kunna nå 
våra mål. 

C. Jag samlar hela gruppen och håller 
ett peptalk inför alla!

EN MEDLEM I DITT PROJEKTARBETE 
GÖR INTE SITT JOBB. VAD GÖR DU?

A. Jag frågar dem varför de inte gör 
jobbet och om det är något som  
känns oklart. 

B. Jag tar upp det med dem direkt och 
säger åt dem att skärpa sig.

C. Jag säger till dem att jag bjuder på 
glass när vi är färdiga. 

DU HAR ETT GRUPPARBETE MED 
TVÅ KOMPISAR, MEN DE VILL HELLRE 
SNACKA ÄN JOBBA. VAD GÖR DU?

A. Jag förklarar för läraren att många är 
stressade och att det därför skulle vara 
bra om provet kunde skjutas upp. 

B. Jag pratar med rektorn för att 
ifrågasätta om det är tillåtet att flytta 
prov på det sättet.

C. Jag peppar klasskompisarna och 
hjälper dem att plugga så att vi kan 
klara provet tillsammans.

DIN KLASS ÄR ARG ÖVER ATT LÄRAREN 
HAR FLYTTAT ETT STORT PROV TILL ETT 
TIDIGARE DATUM. VAD GÖR DU?

A. Jag frågar personen om hen 
vill hänga med till en aktivitet efter 
skoldagen, så att hen kan lära  
känna fler. 

B. Jag samlar hela klassen för att 
hålla en diskussion om hur vi kan öka 
sammanhållningen i klassen. 

C. Jag föregår med gott exempel 
genom att alltid prata med och bjuda 
med personen i fråga. 

DU MÄRKER ATT EN PERSON KÄNNER 
SIG UTANFÖR I DIN KLASS. VAD GÖR DU?

A. Att jag har lätt för att förstå andra 
och veta vad som motiverar dem.

B. Att jag når mina mål, oavsett vad jag 
behöver göra för att nå dem. 

C. Att jag alltid är positiv och glad, vilket 
gör att andra också blir det. 

DU ÄR PÅ EN ARBETSINTERVJU OCH 
FÅR FRÅGAN OM VILKA DINA STÖRSTA 
STYRKOR ÄR. VAD SÄGER DU?

Gör Thoren Business Schools test!

1 4

5
2

3
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Du är en känslostyrd person 
som alltid tar hänsyn till andras 
perspektiv. Det gör dig till en omtyckt 
ledare som andra dras till. Men 
akta dig för att vara för försiktig: 
du riskerar att tappa respekt och 
kontroll över gruppen om andra tror 
att de kan köra över dig. 

Du är en ambitiös och målinriktad 
person med ett stort fokus på 
resultat. Det gör att du har lätt för 
att nå framgång och att många vill 
jobba med dig. Tänk bara på att 
du också behöver ta hänsyn till 
vad andra tycker och ibland 
göra kompromisser. 

Du är den som håller moralen uppe 
och som inspirerar till stordåd 
genom din sköna attityd! Därför blir 
projekten du leder ofta kreativa och 
unika. Glöm bara inte att du ibland 
måste styra och bestämma för att 
saker faktiskt ska bli gjorda i tid. 

DEN 
OMTÄNKSAMMA 
LEDAREN

DEN 
INSPIRERANDE
LEDAREN

DEN 
DRIVNA 
LEDAREN
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Business
PROG RAM

Ser du dig själv som en blivande affärsman eller affärskvinna? 
Är din framtida arbetsplats på en reklambyrå, på börsen, ett konsultföretag, 

en juristbyrå eller kanske på ditt eget företag?

Då är Business Program helt rätt val. Du kan välja flera olika inriktningar utifrån 
ditt intresse, kombinera det med valbara kurser och skapa en profil som är stark 

både på arbetsmarknaden och för vidare studier på universitet och 
handelshögskolor; i Sverige eller internationellt. 

Efter studenten: marknadsassistent, projektledare, banktjänsteman, redovisningsassistent,  
administratör, marknadsförare med mera. Efter högskolestudier: civilekonom, advokat, revisor,  

VD, personalchef, marknadschef med mera. Under och efter utbildningen: egenföretagare.

För dig som vill bli

EKONOMIPROGRAMMET
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Gymnasiegemensamma kurser ......1 250 p

Programgemensamma kurser/

inriktningskurser ........................................ 650 p

Programfördjupning .................................300 p

Individuella val .............................................200 p

Gymnasiearbete ..........................................100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

Svenska 1 .................................................. 100 p

Svenska 2 .......................................................100 p

Svenska 3 .......................................................100 p

Engelska 5 .....................................................100 p

Engelska 6 .....................................................100 p

Matematik 1b .................................................. 100 p

Matematik 2b ................................................. 100 p

Samhällskunskap 1b .................................. 100 p

Samhällskunskap 2 ...................................100 p

Historia 1b ......................................................100 p

Idrott och hälsa 1.........................................100 p

Naturkunskap 1b .........................................100 p

Religionskunskap 1 ...................................... 50 p

200 
POÄNG

INDIVIDUELLA VAL

Välj 200 poäng. 

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

Företagsekonomi 1 ....................................100 p

Privatjuridik ....................................................100 p

Moderna språk  ............................................100 p

Psykologi 1 ....................................................... 50 p

INRIKTNINGSKURSER EKONOMI
Företagsekonomi 2 ....................................100 p

Entreprenörskap och företagande ......100 p 

Matematik 3b ...............................................100 p

INRIKTNINGSKURSER JURIDIK
Filosofi 1 ............................................................ 50 p

Affärsjuridik .......................................................100 p 

Rätten och samhället ..................................100 p

Psykologi 2a .................................................... 50 p

100 
POÄNG

GYMNASIEARBETE

Utformas efter din valda profil.

VÄLJ      
PROGRAMFÖRDJUPNING:
JURIDIK

Affärsjuridik ...................................................100 p
Rätten och samhället ................................100 p
Retorik ..............................................................100 p

REDOVISNING OCH FINANSIERING

Företagsekonomi specialisering 
– Kalkylering ..................................................100 p
Redovisning 2 ...............................................100 p
Företagsekonomi specialisering 
– Redovisning ...............................................100 p

MARKNADSFÖRING

Marknadsföring ...........................................100 p
Företagsekonomi specialisering 
– Marknadsföring ........................................100 p
Medier, samhälle och kommunikation 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

INDIVIDUELLA VAL

PROGRAM- 
FÖRDJUPNING

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

GYMNASIEARBETE

2  500
POÄNG

1  250 
POÄNG

650
POÄNG

300
POÄNG

 POÄNGPLAN BUSINESS PROGRAM:

Så här fördelas poängen 

Totalt..................... 2 500 p

FINNS I: 

• Umeå
• Sundsvall
• Gävle
• Uppsala
• Örebro
• Linköping
• Karlstad

• Stockholm
• Malmö
• Västerås
• Helsingborg
• Solna
• Jönköping
• Växjö

FAKTA
PRAKTIK (APL): 
11 veckor

PROGRAMFÖRDJUPNING: 

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

*Utbudet av inriktningar och kurser kan variera mellan orterna.

V Å R A  P R O G R A M   |   T B S  M A G A Z I N E   |   4 3  



Efter studenten: assistent, administratör, programmerare, säljare med mera. 
Efter högskolestudier: läkare, civilingenjör, jurist, miljökonsult, bioentreprenör, ekonom, med mera. 

Under och efter utbildningen: egenföretagare.

Management
PROG RAM

För dig som vill bli

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Framtiden behöver fler entreprenörer inom naturvetenskap.
Vill du ha en bred naturvetenskaplig grund kombinerad med 

utbildning inom företagande?

Management Program ger dig en unikt kombinerad naturvetenskaplig och entreprenöriell plattform 
som tar dig långt. Du blir en naturentreprenör med kompetens att klara av att skapa hållbara 

innovationer för samhället. Framtidens ledare behöver även vara problemlösare som kan ta sig 
an en komplex omvärld. Därför ingår en ledarskapsutbildning med fokus på̊ 

det personliga och kommunikativa ledarskapet.
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Gymnasiegemensamma kurser .......1 150 p

Programgemensamma kurser/

inriktningskurser .............................. 750-850 p

Programfördjupning ...................... 200-300 p

Individuella val .............................................200 p

Gymnasiearbete ..........................................100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

Svenska 1 .......................................................100 p

Svenska 2 .......................................................100 p

Svenska 3 .......................................................100 p

Engelska 5 .....................................................100 p

Engelska 6 .....................................................100 p

Matematik 1c ................................................100 p

Matematik 2c ................................................100 p

Matematik 3c ................................................100 p

Samhällskunskap 1b .................................100 p

Historia 1b ......................................................100 p

Idrott och hälsa 1 .........................................100 p

Religionskunskap 1 ...................................... 50 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

Biologi 1 ...........................................................100 p

Fysik 1a ............................................................150 p

Kemi 1 ..............................................................100 p

Moderna språk .............................................100 p

INRIKTNINGSKURSER NATURVETENSKAP
Biologi 2 ...............................................................100 p

Kemi 2 ...................................................................100 p

Fysik 2 ...................................................................100 p

Matematik 4 ......................................................100 p

INRIKTNINGSKURSER 
NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE  
Samhällskunskap 2 ......................................100 p

Geografi 1 ............................................................100 p

Fysik 2/ Biologi 2/ Kemi 2 .........................100 p

VÄLJ      
PROGRAMFÖRDJUPNING:

NATURVETENSKAP 

Entreprenörskap .........................................100 p

Naturvetenskaplig specialisering ........100 p

NATURENTREPRENÖR

Entreprenörskap .........................................100 p

Entreprenörskap och företagande ......100 p

Politik och hållbar utveckling .................100 p

POÄNGPLAN MANAGEMENT PROGRAM:

 Så här fördelas poängen

*Utbudet av inriktningar och kurser kan variera mellan orterna.

FAKTA
PRAKTIK (APL): 
8 veckor + 3 veckor 
ledarskapsutbildning

PROGRAMFÖRDJUPNING: 

• Naturvetenskap
• Naturentreprenör

FINNS I: 

• Sundsvall
• Örebro
• Karlstad
• Västerås

• Stockholm
• Helsingborg
• Malmö
• Växjö

1 150
POÄNG

750-
850 
POÄNG

200-
300
POÄNG

200 
POÄNG

100 
POÄNG

INDIVIDUELLA VAL

Välj 200 poäng. 

GYMNASIEARBETE

Utformas efter din valda profil. Totalt..................... 2 500 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

INDIVIDUELLA VAL

PROGRAM- 
FÖRDJUPNING

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

GYMNASIEARBETE

2  500
POÄNG
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SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Communication
PROG RAM

För dig som vill bli

På Communication Program får du utveckla dina kommunikativa förmågor och dina ledaregenskaper 
genom utbildning i retorik, ledarskap och entreprenörskap. Communication Program har beteende-

vetenskaplig inriktning och genom studier i sociologi, filosofi - och psykologi utvecklar du dina kunskaper 
om människor och deras beteende. I ledarskapsutbildningen får du lära dig att leda dig själv och andra. 

Alla dessa delar leder till att du har de redskap som behövs för att driva ett hållbart och 
framgångsrikt UF-företag.

Har du ett brinnande samhällsengagemang och vill göra skillnad?
Framtiden behöver goda kommunikatörer och inspirerande ledare 

som vågar skapa förändring!

Efter studenten: informatör, kommunikatör, copywriter, projektledare med mera. 
Efter högskolestudier: socionom, polis, lärare, statsvetare, personalchef med mera. 

Under och efter utbildningen: egenföretagare.

Psst... Intresserad 
av beteendevetenskap? 

Då är det här programmet 
för dig
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Gymnasiegemensamma kurser .......1 150 p

Programgemensamma kurser/

inriktningskurser .........................................750 p

Programfördjupning .................................300 p

Individuella val .............................................200 p

Gymnasiearbete ..........................................100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

Svenska 1 .......................................................100 p

Svenska 2 .......................................................100 p

Svenska 3 .......................................................100 p

Engelska 5 .....................................................100 p

Engelska 6 .....................................................100 p

Matematik 1b ................................................100 p

Matematik 2b ...............................................100 p

Samhällskunskap 1b .................................100 p

Historia 1b ......................................................100 p

Idrott och hälsa 1 .........................................100 p

Naturkunskap 1b .........................................100 p

Religionskunskap 1 ...................................... 50 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

Filosofi 1 ............................................................ 50 p

Moderna språk ............................................200 p

Psykologi 1 ....................................................... 50 p

INRIKTNINGSKURSER
BETEENDEVETENSKAP 
Ledarskap och organisation ..................100 p

Kommunikation ...........................................100 p

Samhällskunskap 2 ...................................100 p

Sociologi .........................................................100 p

Psykologi 2a .................................................... 50 p

PROGRAMFÖRDJUPNING:
SAMHÄLLSENTREPRENÖR

Pedagogiskt ledarskap ............................100 p

Entreprenörskap .........................................100 p

Retorik ..............................................................100 p

FAKTA
PRAKTIK (APL): 
11 veckor

PROGRAMFÖRDJUPNING: 

• Samhällsentreprenör

FINNS I: 

• Umeå
• Sundsvall
• Gävle
• Uppsala
• Örebro
• Linköping
• Karlstad

• Stockholm
• Malmö
• Västerås
• Helsingborg
• Solna
• Jönköping
• Växjö

1150 
POÄNG

750
POÄNG

300
POÄNG

200 
POÄNG

100 
POÄNG

INDIVIDUELLA VAL

Välj 200 poäng. 

GYMNASIEARBETE

Utformas efter din valda profil. Totalt..................... 2 500 p

 POÄNGPLAN COMMUNICATION PROGRAM:

Så här fördelas poängen 

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

INDIVIDUELLA VAL

PROGRAM- 
FÖRDJUPNING

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

GYMNASIEARBETE

2  500
POÄNG
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Efter studenten: butikssäljare, företagssäljare, exportsäljare, marknadsassistent,  
kommunikatör, inköpare med mera. Efter högskolestudier: Vi ger dig alltid möjlighet till grundläggande 

högskolebehörighet inom ramen för programmet. Under och efter utbildningen: egenföretagare.

FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMET

Commerce
PROG RAM

För dig som vill bli

Vill du bli framtidens toppsäljare? 
Tycker du om kundkontakt och vill ha möjlighet att kunna påverka din 

egen lön?  Framtiden behöver fler säljare och egenföretagare som har såväl 
digital kompetens som insikter i hållbar utveckling. 

Oavsett om du har intresse av att jobba i eller äga en butik, ambitioner att 
bli en internationell säljare utomlands eller starta eget företag så är Commerce 

Program det rätta valet.

Psst... Handels- och 
administrationsprogrammet 
har bytt namn! Nu heter det 
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Gymnasiegemensamma kurser ......... 600 p

Programgemensamma kurser/

inriktningskurser ........................................ 900 p

Programfördjupning ................................. 700 p

Individuella val .............................................200 p

Gymnasiearbete ..........................................100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

Svenska 1 .......................................................100 p

Engelska 5 .....................................................100 p

Matematik 1a ................................................100 p

Idrott och hälsa 1 .........................................100 p

Samhällskunskap 1a:1 ................................ 50 p

Historia 1a:1 ..................................................... 50 p

Religionskunskap 1 ...................................... 50 p

Naturkunskap 1a:1 ........................................ 50 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

Entreprenörskap .........................................100 p

Personlig försäljning 1 ..............................100 p

Servicekunskap ...........................................100 p

Information och kommunikation 1 ......100 p

Affärsutveckling och ledarskap ............100 p

Branschkunskap inom handel ..............100 p

Handel och hållbar utveckling ...............100 p

Praktisk marknadsföring 1 .....................100 p

Inköp 1 ..............................................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING:
EGENFÖRETAGARE

Svenska 2 .......................................................100 p

Entreprenörskap och företagande ......100 p

Personlig försäljning 2 ..............................100 p

Praktisk marknadsföring 2 .....................100 p

Handel - specialisering .............................100 p

Logistik ............................................................100 p

Evenemang ...................................................100 p

FAKTA
PRAKTIK (APL): 
22 veckor

PROGRAMFÖRDJUPNING: 

• Egenföretagare

FINNS I: 

• Umeå
• Sundsvall
• Gävle
• Uppsala
• Linköping

• Karlstad
• Örebro
• Växjö
• Solna

600 
POÄNG

900
POÄNG

700
POÄNG

200 
POÄNG

100 
POÄNG

INDIVIDUELLA VAL

Välj 200 poäng. 

GYMNASIEARBETE

Utformas efter din valda profil. Totalt..................... 2 500 p

 POÄNGPLAN COMMERCE PROGRAM:

Så här fördelas poängen 

PROGRAMGEMENSAMMA 
KURSER

INDIVIDUELLA VAL

PROGRAM- 
FÖRDJUPNING

GYMNASIEGEMENSAMMA 
KURSER

GYMNASIEARBETE

2  500
POÄNG

Välj till Svenska 3 och Engelska 6 om du vill 
ha högskolebehörighet.
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”TBS är ett affärs-
gymnasium och det märks 

verkligen! Jag valde TBS för 
att det är en lagom stor skola 

med familjär känsla.”

FREIJA RUTHSTRÖM
Communication Program

 ”Jag valde TBS 
eftersom jag gillade 

skolans syn på utbildning. 
Jag tycker det är jätteviktigt 

att få prova på arbetslivet och 
det har jag verkligen fått 

göra på TBS!”

DAVID FAGERLUND
Communication Program

GÄVLE
affarsgymnasiet.se/gavle

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM

• Egenföretagare
• Visual merchandiser

HITTA HIT
Adress 
Holmparken 1, 803 10 Gävle

Läge
Till centrum: 400 m
Till busstation: 100 m

KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Madeleine Larsson – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 200
E-post: madeleine.larsson@affarsgymnasiet.se

facebook.com/tbsgavle

TBSgavle

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.



KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Alva Tomasson – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 201
E-post: alva.tomasson@affarsgymnasiet.se

”Jag tycker att alla 
som vill ha en framtid 

inom business-världen 
ska söka till Thoren 
Business School.”

ELIAS MARGINEAN
Management Program

”Det bästa med att 
gå på TBS är att du får 

chansen att driva UF-företag 
oavsett vilket program 

du går.”

IMANI STRANDAHL
Communication Program

HITTA HIT
Adress
Södra Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg

Läge
Till centrum: 0 m
Till Knutpunkten (resecentrum): 250 m

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

MANAGEMENT PROGRAM

• Naturvetenskap
• Naturentreprenör

affarsgymnasiet.se/helsingborg

HELSINGBORG

facebook.com/tbshelsingborg

TBShelsingborg

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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JÖNKÖPING
affarsgymnasiet.se/jonkoping

PROGRAM
 BUSINESS PROGRAM 

• Juridik 
• Marknadsföring 

COMMUNICATION PROGRAM 

• Samhällsentreprenör 

HITTA HIT
Adress
Skolgatan 3, 553 16 Jönköping

Läge
Till centrum: 200 m
Till resecentrum: 500 m

KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Alexander Koivisto – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 202
E-post: alexander.koivisto@affarsgymnasiet.se

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbsjonkoping

TBSjonkoping

”Jag valde TBS främst 
för jag tyckte det verkade 

vara en väldigt bra skola och 
jag fastnade mycket för 

deras sätt att arbeta.”

TILDE BERGSTRÖM
Communication Program ”Jag valde TBS på 

grund av det spännande 
konceptet och att man inte 
bara jobbar med teori utan 

även praktiskt.”

DAVID ANDERSSON
Business Program

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
• Padel
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KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Theo Söderqvist – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 203
E-post: theo.soderqvist@affarsgymnasiet.se

”Du får mycket eget 
ansvar och frihet vilket gör 

att du är väl förberedd för livet 
efter gymnasiet. Tack vare 

deras Sports Academy behöver 
du inte välja mellan din idrott och 

skola. Att skolan ligger centralt 
är också en stor fördel.”

SOFIA NORDQVIST
Management Program

”TBS Karlstad är 
en liten skola med väldigt 

fräscha lokaler och du får en 
bra kontakt med lärarna vilket 

gör skolan mycket roligare. 
APL (praktiken) är väldigt bra 

då det ofta leder till jobb och du 
får mycket erfarenhet.”

ELLEN KÅBERG
Management Program

HITTA HIT
Adress
Järnvägsgatan 4, 652 25 Karlstad

Läge
Till centrum: 0 m
Till järnvägsstation: 100 m

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM

• Egenföretagare

MANAGEMENT PROGRAM

• Naturvetenskap
• Naturentreprenör

affarsgymnasiet.se/karlstad

KARLSTAD

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbskarlstad

TBSkarlstad

 Thoren Sports Academy tillval:
• Hockey
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”På TBS får man 
arbeta på ett sätt 

som förbereder en 
inför framtidens 
alla utmaningar.”

MOA HULTING
Commerce Program

”Det bästa med 
skolan är lärarna. De bryr 
sig verkligen på riktigt om 
elevernas utveckling både 

kunskapsmässigt och 
som personer.”

RAMÓN KOVACAJ
Commerce Program

LINKÖPING
affarsgymnasiet.se/linkoping

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM

• Egenföretagare

HITTA HIT
Adress
Storgatan 3, 582 23 Linköping

Läge
Till centrum: 0 m
Till centralstation: 600 m

KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Theo Söderqvist – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 204
E-post: theo.soderqvist@affarsgymnasiet.se

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/linkopingtbs

TBSlinkoping

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Sanna Hellström – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 205
E-post: sanna.hellstrom@affarsgymnasiet.se

”Jag skulle säga 
att det är en extremt 

familjär skola. Det är en stor 
gemenskap och man känner 

sig verkligen inkluderad!”

SHAMS HABEL EL-MATIN
Communication Program

”TBS är en skola 
som verkligen bryr sig 

om eleverna! När lärarna bryr 
sig om en vill man fortsätta 
prestera bättre varje gång.”

ADEL KHALIL
Communication Program

HITTA HIT
Adress
Stora Nygatan 52, 211 37 Malmö

Läge
Till centrum: 0 m
Till buss: 150 m

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

MANAGEMENT PROGRAM

• Naturvetenskap
• Naturentreprenör

affarsgymnasiet.se/malmo

MALMÖ

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/malmotbs

TBSmalmo

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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SOLNA
affarsgymnasiet.se/solna

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM
• Egenföretagare

HITTA HIT
Adress 
Terminalvägen 12B, 171 73 Solna

Läge
Busshållsplats: 30 m
Tunnelbana: 800 m

KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Filippa Karlenstål – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 206
E-post: filippa.karlenstal@affarsgymnasiet.se

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

”Skolans miljö är 
stimulerande så du blir 

mer kreativ! Det är roligt att 
gå här eftersom vi har case 

och projekt.”

ELIN FAKE
Communication Program

”Jag hade hört om 
Thoren innan, och när jag fick 

träffa rektorn och höra om 
konceptet kände jag att det 

skulle passa mig bättre än en 
vanlig traditionell skola.”

RAND ALMSHHADNI
Business Program

facebook.com/tbssolna

TBSsolna

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Filippa Karlenstål – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 207
E-post: filippa.karlenstal@affarsgymnasiet.se

”Jag valde skolan 
för att jag gillade lokalerna 

som är kontorsinspirerande och 
när jag besökte skolan tycke 

jag att det verkade väldigt 
intressant och roligt med 
sälj och marknadsföring.”

THEA FRIMMEL
Business Program

”Jag hade hört bra saker 
om skolan, den låg centralt 
och jag ville gå något inom 
business. Jag vill bli egen-

företagare och då kände jag 
att TBS var rätt för mig!”

SUNDUS DUALEH
Communication Program

HITTA HIT
Adress
Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm

Läge
Till tunnelbana: 450 m
Till Rosenlundsparken: 700 m
Till pendeltåg: 950 m

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

MANAGEMENT PROGRAM

• Naturvetenskap
• Naturentreprenör

affarsgymnasiet.se/stockholm

STOCKHOLM

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbsstockholm

TBSstockholm

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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”Jag har många vänner 
som har gått på TBS och de 
rekommenderade verkligen 

Commerce Program här, 
därför valde jag TBS.”

ADAM SAMMARSSON
Commerce Program

”Jag kände direkt 
att jag hörde hemma här 

på TBS, det är en skola för mig 
då vi inte bara sitter stilla i 

skolbänkarna hela tiden utan 
gör saker som case och 

APL också.”

MOHINUR ABDURAKHMON
Communication Program

SUNDSVALL
affarsgymnasiet.se/sundsvall

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM

• Egenföretagare

MANAGEMENT PROGRAM

• Naturentreprenör

HITTA HIT
Adress
Storgatan 25, 852 30 Sundsvall

Läge
Till centrum: 0 m
Till busstation: 400 m

KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Ester Weismann - kommunikatör
Telefon: 010-30 31 208
E-post: ester.weismann@affarsgymnasiet.se

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbssundsvall

TBSsundsvall

 Thoren Sports Academy tillval:
• Hockey
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KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Sandra Hassellöf – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 209
E-post: sandra.hassellof@affarsgymnasiet.se

"Man får all hjälp 
man behöver här av 

lärarna så att man når sina 
mål och klarar gymnasiet. 

Det är en liten skola där
 alla känner alla."

NAJIB ASHORY
Communication Program

"Det bästa med 
TBS Umeå är Hockeyn samt 
att det är väldigt fina lokaler 

och många bra lärare."

VILMER NORRGÅRD
Business Program

HITTA HIT
Adress
Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå

Läge
Till centrum: 400 m
Till centralstation: 400 m

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM/
COMMERCE PROGRAM TRAINEE

• Egenföretagare

affarsgymnasiet.se/umea

UMEÅ

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbsumea

TBSumea

 Thoren Sports Academy tillval:
• Padel
• Hockey
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UPPSALA
affarsgymnasiet.se/uppsala

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM

• Egenföretagare

HITTA HIT
Adress 
Stora Torget 7, 753 20 Uppsala

Läge
Till centrum: 0 m
Till resecentrum: 300 m

KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Ester Weismann – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 210
E-post: ester.weismann@affarsgymnasiet.se

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

”Jag valde TBS 
för att skolan kan hjälpa 

mig nå mina drömmar och 
mål att starta eget.”

FILIP MEJESTEN
Business Program

”Det bästa med TBS 
är att du får jobba väldigt 

självständigt men ändå alltid 
har lärarna till hands.”

JULIA DUREMAN
Commerce Program

facebook.com/uppsalatbs

TBSuppsala

 Thoren Sports Academy tillval:
• Padel
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KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Lejla Alukic´– kommunikatör
Telefon: 010-30 31 211
E-post: lejla.alukic@affarsgymnasiet.se

”Det bästa med TBS 
Västerås är den positiva 
stämningen och känslan 

att du arbetar för din egen 
framtid. Du utvecklas som 
person och har samtidigt 

alltid roligt i skolan.”

ESMERALDA LARSSON GRANDE
Business Program

”Thoren Business 
School Västerås är en 

nytänkande och kreativ skola, 
som förbereder dig på bästa 

sätt för fortsatta studier 
och arbetsliv.”

EGON LINDSTRÖM
Business Program

HITTA HIT
Adress
Kopparbergsvägen 25, 722 13 Västerås

Läge
Till centrum: 0 m
Till resecentrum: 700 m

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

MANAGEMENT PROGRAM

• Naturvetenskap
• Naturentreprenör

affarsgymnasiet.se/vasteras

VÄSTERÅS

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbsvasteras

TBSvasteras

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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”Jag valde Thoren 
Business School för att 

testa något nytt, då det är en 
nystartad skola. Lokalerna på

 skolan är nya, så därför är 
de riktigt fina och fräscha.”

KRISTOFF TOUFIK
Communication Program

”Det bästa med skolan 
är att det är en väldigt 

familjär miljö här. Lärarnas 
undervisning är väldigt 

varierad, så det blir väldigt 
roligt att lära sig.”

JULIA FALTIN
Business Program

VÄXJÖ
affarsgymnasiet.se/vaxjo

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM 

• Juridik 
• Redovisning och finansiering 
• Marknadsföring 

COMMUNICATION PROGRAM 

• Samhällsentreprenör 

COMMERCE PROGRAM 

• Egenföretagare 

MANAGEMENT PROGRAM 

• Naturvetenskap 

HITTA HIT
Adress
Regementsgatan 9, 352 36 Växjö

Läge
Till centrum: 600 m
Till buss: 300 m
Till resecentrum: 1000 m

KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Alexander Koivisto – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 212
E-post: alexander.koivisto@affarsgymnasiet.se

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbsvaxjo
tbs_vaxjo

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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KONTAKT
Vid frågor om gymnasievalet
Telefon: 010–33 10 100
E-post: info@affarsgymnasiet.se

Jasmine Engman – kommunikatör
Telefon: 010-30 31 213
E-post: jasmine.engman@affarsgymnasiet.se

”Thoren hjälper dig 
att nå den plats i livet du 

vill nå genom att erbjuda en 
lärorik och rolig utbildning 

med otroliga lärare och 
fina vänner.”

SAGA WÅKE
Business Program

”Genom verklighets-
baserade uppgifter får vi 

som elever alla förutsättningar 
att utveckla förmågor inom 

kommunikation, entreprenör-
skap och ledarskap.” 

ALICE HAGLUND
Business Program

HITTA HIT
Adress
Östra Nobelgatan 9, 703 61 Örebro

Läge
Till centrum: 250 m
Till resecentrum: 600 m

PROGRAM
BUSINESS PROGRAM

• Juridik
• Redovisning och finansiering
• Marknadsföring

COMMUNICATION PROGRAM

• Samhällsentreprenör

COMMERCE PROGRAM

• Egenföretagare

MANAGEMENT PROGRAM

• Naturvetenskap
• Naturentreprenör

affarsgymnasiet.se/orebro

ÖREBRO

ÖPPET HUS
Skanna för att komma 

till vår hemsida! Där finns 
alla datum och tider.

facebook.com/tbsorebro

TBSorebro

 Thoren Sports Academy tillval:
• Individuellt upplägg
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Vi tänder gnistan till 
din stora affärsidé

Läs mer på: thorengruppen.se

Vad roligt att just du har 
bläddrat i vårt magasin, och 
därmed tagit ditt första steg 
mot något riktigt stort. Alla 
stora företag och alla stora 
idéer har börjat någonstans. 
Och det är det vi vill hjälpa dig 
med: Att börja jobba mot dina 
mål, oavsett vad du drömmer 
om att göra!

På Thoren Business School får du 
känslan av att gå till jobbet när du går 
till skolan, för vi tar dig och det du 
gör seriöst. Vi ger dig alla verktyg för 
att lyckas. 

Nästa steg 
När du nu vet du lite mer om vårt 
koncept och våra fantastiska elever, 
hoppas vi du har känner dig in- 
spirerad att ta nästa steg. Oavsett om 
du vet precis vad du vill eller om du 
fortfarande är osäker, är Thoren 
Business School en plats för dig att 
växa och utvecklas. 

Vi ser fram emot att lära känna dig 
och hjälpa dig att nå dina mål, men 
framförallt ser vi fram emot att börja 
bygga något riktigt stort. 
Tillsammans.  

Varmast välkommen till  
Thoren Business School! 

Företaget bakom 
Thoren Business School 

Vi är ett norrländskt familjeägt 
utvecklingsföretag, grundat 1999, och 
har i dag drygt 2 200 medarbetare. Vi 
arbetar med utbildning och kompetens-
utveckling över hela Sverige i nära 
samarbete med näringsliv och yrkesliv. 
Thoren Business School startade 2006 
då vi såg ett stort behov av ett riktigt 
affärsgymnasium i Sverige. Resten är 
en lång framgångssaga. Vi är i dag en 
av de absolut största friskolekoncern-
erna i Sverige och har gjort ekonomisk 
vinst i 21 av de 22 år vi funnits. Den 
största delen av vinsterna har åter-
investerats i verksamheten och det har 
gett resultat. Att driva skolor är ett stort 
samhällsansvar som vi tar på största 
allvar och vi vill hela tiden förbättra oss. 
Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete 
fortsätter med målsättningen att 
fortsätta vara ett tryggt och stabilt 
företag inom branschen och för de 
elever och föräldrar som väljer oss.

Raja Thorén, VD ThorenGruppen:
”Vi är ingen vanlig gymnasieskola och 
vi kommer aldrig att bli vanliga. Vi är 
Affärsgymnasiet som får elever att 
växa, utvecklas, prestera och må bra. Vi 
ska driva de skolor som ligger närmast 
närings livet. Därför satsar vi extra my-
cket resurser på aktiviteter och 
samarbeten som ligger i gränslandet 
mellan skola och företag.”

·  Vi är ett familjeföretag.
·  Vi betalar all skatt i Sverige.
·  Vi återinvesterar den största delen   
 av vinsterna i verksamheterna.

FAKTA

Verksamhetschef, Thoren Business School

Pernilla TolgforsPernilla Tolgfors



UMEÅ

Thoren Business School 
Järnvägsallén 24 · 903 28 Umeå

SUNDSVALL

Thoren Business School 
Storgatan 25 · 852 32 Sundsvall 

STOCKHOLM 

Thoren Business School 
Medborgarplatsen 25 · 118 72 Stockholm 

MALMÖ

Thoren Business School 
Stora Nygatan 52 · 211 37  Malmö 

KARLSTAD 

Thoren Business School 
Järnvägsgatan 4 · 652 25 Karlstad 

LINKÖPING

Thoren Business School 
Storgatan 3 · 582 23 Linköping 

ÖREBRO

Thoren Business School 
Östra Nobelgatan 9 · 703 61 Örebro 

SOLNA

Thoren Business School 
Terminalvägen 12B · 171 73  Solna 

UPPSALA

Thoren Business School  
Stora Torget 7 · 753 20  Uppsala 

JÖNKÖPING

Thoren Business School  
Skolgatan 3 · 553 16 Jönköping 

GÄVLE

Thoren Business School 
Holmparken 1 · 803 10 Gävle 

HELSINGBORG 

Thoren Business School 
Södra Kyrkogatan 4 · 252 23 Helsingborg 

VÄSTERÅS  

Thoren Business School 
Kopparbergsvägen 25 · 722 13 Västerås 

VÄXJÖ

Thoren Business School 
Regementsgatan 9 · 352 36 Växjö 

UMEÅ

SUNDSVALL

GÄVLE

ÖREBRO

UPPSALA

KARLSTAD

MALMÖ

LINKÖPING

STOCKHOLM

SOLNA

HELSINGBORG

VÄSTERÅS

VÄXJÖ

JÖNKÖPING

Kontakta oss!
www.affarsgymnasiet.se

info@affarsgymnasiet.se

010–33 10 100
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