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Jensen education
Aktiebolag
Svenskt företag

Aktiebolag

Tillkomst 1 juni 1996
Land Sverige
Bolags form aktiebolag
Moder or‐
gani sa tion

JENSEN group AB

Dot ter or‐
gani sa tion

JENSEN education col‐
lege AB, Jensen Educa‐
tion School AB

Jensen gymnasium Södra finns sedan
2017 i Schönfeldtska huset på Stora
Nygatan 30 i Stockholm, 2017.

Jensen education
Jensen education, stiliserat JENSEN education, är ett
svenskt utbildningsföretag, som grundades 1996 av ägaren
och VD:n Håkan Jensen.[källa behövs] Jensen education har
drygt 13 000 elever och knappt 900 medarbetare.
Omsättningen uppgår till 1000 MSEK.[källa behövs]

Verksamheter
Utbildningskoncept
Utmärkelser
Kritik

Betygsinflation
Källor
Externa länkar

Jensen förskola (sex i Stockholm och en i Uppsala)
Jensen grundskola (en i Stockholm, en i Uppsala, en i
Göteborg, en i Västerås, en i Örebro samt en i Malmö)
Jensen gymnasium (11 st i de 10 största städerna)
Jensen yrkeshögskola (i Stockholm och Göteborg)
Jensen vuxenutbildning (i Stockholm, Södertälje,
Västerås och som distansundervisning)

JENSEN education grundades utifrån övertygelsen att
utbildningen i skolan har för svag koppling till de krav som
ställs i yrkeslivet och att förväntningarna på elevernas
förmåga i skolan generellt sett är för låga. Målsättningen är
att bygga Sveriges bästa utbildningsföretag som ska
fungera som verkligheten utanför skolans värld.
Utbildningskonceptet kallas ”Träning för verkligheten”.
[källa behövs]

Stockholm stads kvalitetspris 2005, 2006 och 2008.[1][2][3]
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Jensen Komvux i kvarteret Färgeriet,
Liljeholmen, södra Stockholm, 2020.

Årets Entreprenörsföretag och Årets Grundare, region
Öst, av Founders Alliance (2012).[källa behövs]

Superföretag av Veckans Affärer och PAR (2007, 2008,
2009, 2010, 2011).[källa behövs]

Gasellföretag av Dagens industri (2003, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 och 2011).[källa behövs]

Hälsodiplomerad arbetsplats av Korpen (2008, 2011).
[källa behövs]

2011, 2012, 2013, 2015 och 2018 utsågs JENSEN
gymnasium Södra till Stockholms bästa UF-skola. 2014
vann de Sveriges bästa UF-skola och 2018 blev de
återigen utsedda till bäst i Stockholm.[källa behövs]

Jensen educations gymnasieskolor har gång på gång utmärkt sig som tillhörande de värsta när det
gäller så kallad betygsinflation, det vill säga att betygen som ges är genomgående högre än
elevernas resultat på de nationella proven.[källa behövs]

I en granskning som Skolinspektionen gjorde 2014 fick 87 procent av eleverna på Jensens
gymnasium i Helsingborg högre betyg i kursen matematik 2b, än deras resultat på det nationella
provet i samma kurs. Ingen av eleverna fick ett lägre betyg.[4]

I en omfattande nationell granskning som Sveriges Television gjorde 2017 hamnade inte mindre
än tre av Jensenkoncernens gymnasieskolor på listan över de skolor i landet som ger högst betyg i
förhållande till resultaten på de nationella proven.[5]

I Dagens Nyheters granskning av gymnasieskolorna i Stockholm 2019 utmärkte sig Jensens skolor
återigen. Av de 92 Stockholmsskolor som ingick i undersökningen hamnade Jensens båda
gymnasier på första respektive tredje plats vad det gäller betyg som avviker från NP-resultatet. Det
visade sig att samtliga elever på Jensen Gymnasium Norra fick högre betyg i matematik än vad de
presterat i resultat på nationella prov.[6]

1. ^ Newsdesk 2005-10-12 (http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/47284) (läst 2008-
11-21)

2. ^ Grafiska Företagens Förbunds hemsida (http://www.grafiska.se/Templates/News1.aspx?Page
ID=5cc3d59f-1b44-41ce-a248-60b2b5a3e800) Arkiverad (https://web.archive.org/web/2007110
7112604/http://www.grafiska.se/Templates/News1.aspx?PageID=5cc3d59f-1b44-41ce-a248-60
b2b5a3e800) 7 november 2007 hämtat från the Wayback Machine. 2007-06-26 (läst 2008-11-
21)

3. ^ http://www.stockholm.se (http://www.stockholm.se/) Kvalitetsutmärkelser den 2 Juni, 2009
4. ^ ”Granskning visar: Här får alla elever för höga betyg (https://www.dagensarena.se/innehall/gr

anskning-visar-har-far-alla-elever-for-hoga-betyg/)”. Dagens Arena. 30 september 2014.
https://www.dagensarena.se/innehall/granskning-visar-har-far-alla-elever-for-hoga-betyg/. Läst
7 april 2022.

5. ^ Heppling, Linnea; Zachrisson Winberg, Johan (16 maj 2017). ”Friskolor ger oftare snällbetyg
(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/friskolor-ger-oftare-snallbetyg)”. SVT Nyheter.
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[Dölj]

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/friskolor-ger-oftare-snallbetyg. Läst 19 oktober 2021.
6. ^ ”Betygsinflationen högst på friskolor (https://www.dn.se/sthlm/betygsinflationen-hogst-pa-frisk

olor/)”. Dagens Nyheter. 2 december 2019. https://www.dn.se/sthlm/betygsinflationen-hogst-pa-
friskolor/.
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Jensen education (http://www.jenseneducation.se/)

Friskolor i Sverige
Friskolornas riksförbund

Språklig profil
Engelskspråkiga skolor Internationella Engelska Skolan
Franskspråkiga skolor Franska skolan (Stockholm)

Tyskspråkiga skolor Tyska skolan (Stockholm)
Internatskolor Lundsbergs skola · Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Övriga
Ebba Braheskolan · IT-Gymnasiet · JB Gymnasiet · Jensen education · Kunskapsskolan ·
Raoul Wallenbergskolan · Realgymnasiet · Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor · Sveriges
Ridgymnasium · Thoren Business School

 Kategori
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