Sandagymnasiet

Sandagymnasiet
Sanda Golfgymnasium startade 2002 på initiativ
av A6 Golfklubb och Sandagymnasiet. Under åren
har vi haft ett antal olika upplägg men sedan
2015 har A6 Golfklubb tillsammans med Jönköpings GK bidragit till golfutbildningen på skolan.
På Sanda golfgymnasium får du som elev möjlighet
att som elev att kombinera en elitsatsning i golf
och samtidigt erbjuds du bra möjlighet att via ett
anpassat schema satsa på dina studier. Det sammanlagda antalet platser för golf är 18, vilket innebär ca 6 platser per år.
På skolan bedrivs det idrottsgymnasium i 11 olika
NIU idrotter med ca 300 NIU elever, vilket innebär
att det är ett av Sveriges största idrottsgymnasium.

Du har schemalagd träning tisdag, onsdag och torsdag på morgontid och sen har du möjlighet att
delta på A6 och JGK golfklubbs samtliga kvällsträningar.

Se resp. A6 GK (http://www.a6gk.se/) och Jönköpings GK (http://www.jonkopingsgk.se/) hemsidor.

SKOLAN
Sandagymnasiet är en skola med fina nyrenoverade lokaler och som också har den bästa tekniska
utrustningen. Vi erbjuder följande program:

 Handels- och Administrationsprogrammet
 Ekonomiprogrammet

Elevboendet Majstången med 18 rum ligger i direkt
anslutning till skolan (erbjuds elever i ÅK1). Möjlighet finns också att få hjälp med att bo i egen lägenhet i inackorderingsrum (erbjuds elever i ÅK2 & 3).
Vi har en samordnare som hjälper eleverna med
boende och trivsel. Bor du på Majstången ingår
frukost och middag. Väljer du att bo i egen lägenhet kan du beställa mat via skolan eller laga själv.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
I december månad kallas alla sökande till en testdag/antagningsdag. Vi informerar om utbildningen
samt gör ett antal fysiska tester samt intervjuer. De
elever som erbjuds plats på utbildningen meddelas
innan årsskiftet.
Ansöker gör du på www.golf.se
Där går du vidare till Svenska Golfförbundet och
Golfgymnasier. Sista dag för ansökan är 1 december.
Ansökan till valt studieprogram sker via din nuva-

TRÄNINGSANLÄGGNING

 Barn- och Fritidsprogrammet

BOENDE

rande skola till Sandagymnasiet. Observera att du
måste både bli antagen till något av Sandagymnasiets program och NIU Golf. Kommer du från annan
kommun så har Sandagymnasiet avtal med många
kommuner som gör att du beviljas inackorderingsbidrag för dina studier.

MER INFORMATION
Kontakta våra coacher, se Sanda IdrottsCentrums
hemsida under rubriken ”coachteam”.

 Naturvetenskapsprogrammet
 Samhällsvetenskapsprogrammet

SANDAGYMNASIET
Birkagatan 42, 561 33 Huskvarna,
Telefon 036-10 65 50
www.sandagymnasiet.se
sandagymnasiet@jonkoping.se

Ljuset vid Vättern

