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Kortfakta om AcadeMedia

till dig som är intresserad av våra gymnasier

De gymnasieskolor som ingår i AcadeMedia är IT-Gymnasiet, NTI-Gymnasiet,
ProCivitas, Plusgymnasiet, Framtidsgymnasiet, Didaktus, LBS Kreativa Gymnasiet, Designgymnasiet, Sjölins Gymnasium, Vittragymnasiet, Drottning Blankas
Gymnasieskola, Mikael Elias Gymnasium
och Rytmus.

AcadeMedia är Sveriges största
utbildningsföretag med totalt
cirka 100 gymnasier runt om i
landet. Vi har också grundskolor,
förskolor och vuxenutbildning.
Totalt går 50 000 förskolebarn,
grundskoleelever och
gymnasister samt 20 000 vuxen
studerande till någon av våra
enheter varje dag.

AcadeMedias affärsidé är att vara en
privat entreprenör på den offentliga
utbildningsmarknaden där vi driver och
utvecklar utbildningar av hög kvalitet
under starka varumärken. Vår vision är
att vara en internationell förebild när
det gäller kvalitet, resultat och nytänkande – vi vill bidra till att göra samhället lite bättre. I praktiken betyder detta
att vårt arbete fokuserar på långsiktig
kvalitet. Våra elever ska alltid få bästa
möjliga utbildning för de pengar man
som elev har med sig i form av skolpengen.

Elevgaranti

Alla våra gymnasier har vad vi kallar en
elevgaranti som beslutats av Acade

Medias styrelse. Den garanterar alla som
börjar på en av våra gymnasieskolor
att de ska få gå klart den utbildning de
valt. Vi stänger mycket sällan en skola,
men om det skulle ske är vi noga med
att inga elever ska komma i kläm. Det vi
normalt gör är att vi stänger skolan för
intag till årskurs 1, men låter alla som
redan börjat skolan gå klart sin utbildning.

skydd. AcadeMedia har dock på frivillig
bas infört meddelarfrihet /meddelarskydd för samtliga 8 500 medarbetare.
Den ingår i vår så kallade whistle
blowerpolicy som beskriver hur man
som medarbetare kan göra
för att uppmärksamma ledningen
på olika problem inom verksamheten.
På www.academedia.se finns detta
beskrivet mer i detalj, sök på ordet
”meddelarfrihet”.

Elevgarantin lyder i sin helhet så här:
AcadeMedias verksamheter bygger på
ett starkt elevperspektiv där vi tar ansvar
för att elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbildning tillgodosedd.
AcadeMedia garanterar därför att varje
elev som antagits till en av AcadeMedias
gymnasieskolor får slutföra sin utbildning. Garantin innebär att AcadeMedia
tar fullt ansvar för sina elever även i de
fall där vi behöver besluta att inte ta in
elever på ett visst program på grund av
vikande elevantal och därigenom med
tiden avvecklar en skola. Eleverna garanteras att antingen få gå klart på sin nuvarande skola, alternativt erbjuds eleverna
fullgod utbildning på orten i samarbete
med annan huvudman. Elevens bästa
ska alltid vara utgångspunkt för vilken
lösning som väljs.
Vill du läsa mer om hur garantin fungerar kan du göra det på AcadeMedias
webbplats, www.academedia.se. Sök
på ordet elevgaranti.

Meddelarfrihet

En sak som ofta nämns i den offentliga
debatten som en skillnad mellan fristående skolor och kommunala skolor är
att bara kommunala skolor har lagstadgad meddelarfrihet för sina medarbetare. Meddelarfrihet och meddelarskydd
innebär att en medarbetare får kontakta
media utan risk att bli efterforskad
och utan risk för repressalier om det
skulle komma fram vem det är som står
bakom en uppgift.
Det är formellt helt korrekt, det är bara
offentliganställda som har detta lag-

Stabil ekonomi

AcadeMedia har haft en stadig ökning
av antalet elever de senaste åtta åren.
Detta gäller även gymnasieverksam
heterna, trots att antalet gymnasielever
totalt sett har minskat i Sverige. Detta
innebär att AcadeMedias ekonomi
är mycket stabil. Idag omsätter AcadeMedia och dess dotterbolag cirka fem
miljarder kronor per år. Resultatet
efter skatt var för räkenskapsåret
2012/13 142,9 miljoner kronor.
Det egna kapitalet ökade från året
innan och är nu närmare 1,8 miljarder
kronor.

