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KF Gymnasiet går samman med Fryshusets Gymnasium
Kooperativa Förbundet, KF, överlåter KF Gymnasiet till Fryshusets Gymnasium som blir ny
huvudman. Sammanslagningen av de båda gymnasieskolorna är ett initiativ för att säkra ungas
utveckling och handelns framtida rekryteringsbas. Parterna har sedan tidigare en nära relation
genom KFs huvudsponsorskap av Fryshuset som inleddes 2011.
– Sammanslagningen av KF Gymnasiet och Fryshusets Gymnasium är ett initiativ som adresserar
några av de stora utmaningar samhället står inför i det kommande generationsskiftet. Initiativet är ett
tydligt exempel på hur ett samarbete mellan näringslivet och det civila samhället kan skapa
arbetsutvecklingsmöjligheter för unga, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist.
Målet är att skapa nya bryggor in till instegsjobben i handeln som är en av de viktigaste delarna av
arbetsmarknaden ur ett ungdomsperspektiv.
– KF Gymnasiets kompetens och nätverk kring jobb och entreprenörskap tillsammans med Fryshusets
förmåga att nå unga på deras egna arenor skapar nya möjligheter för både rekrytering och utveckling
av handeln, fortsätter Johan Oljeqvist.
– Från KFs sida behöver vi fokusera än mer på vår kärnaffär, Coop. Vi är väldigt glada över att
Fryshuset blir ny huvudman för KF Gymnasiet och att samarbetet kring praktik och lärlingsutbildning
fortsätter. Att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap är något som både vi och Fryshuset
tycker är viktigt. Fryshuset bedriver en bred och unik verksamhet som utgår från att på olika sätt stärka
ungdomars möjligheter i samhället där KF Gymnasiet förstärker befintlig verksamhet, säger Frank
Fiskers, vd och koncernchef KF och Coop.
Fryshusets värdegrund ligger väldigt nära KFs värderingar vilket var en viktig anledning till att KF
valde Fryshuset som ny huvudman. Sammanslagningen av skolorna kommer att förstärka relationen
mellan KF och Fryshuset.
Fryshuset tar formellt över KF Gymnasiet den 1 januari 2013.
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KF Gymnasiet startades 1994 och bedriver kvalificerade utbildningar inom handel, ekonomi och med
entreprenörskapet i centrum. Eleverna får tillgång till praktikplatser inom olika arbetsområden under hela
utbildningstiden. Gymnasiet har cirka 260 elever. Se även www.kfgymnasiet.se
Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med
Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland annat media,
fastigheter och finansverksamhet. Se även www.kf.se
Fryshusets Gymnasium har funnits sedan år 2000 och har idag cirka 750 elever. Skolan kombinerar utbildning
med elevernas egna intressen – passioner – och personlig utveckling. Skolan ligger i Fryshusets lokaler i
Hammarby Sjöstad och eleverna har tillgång till hela Fryshusets verksamhet. Se även www.fryshuset.se för mer
information.

