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Sandagymnasiet
- mer än
bara en
vanlig skola
Att välja skola och program till
gymnasiet kan vara svårt. På
Sandagymnasiet får du möjlighet
att forma din egen framtid. Vet du
redan nu att du vill plugga vidare
efter gymnasiet, eller tänker du
börja jobba direkt? Oavsett dina
drömmar kan Sanda ge dig rätt
förutsättningar. Här ska du få de
kunskaper som behövs. Vi vill
också att du ska växa som människa och utvecklas under dina
tre år på Sanda.
Sandagymnasiet har en tydlig
målsättning och idé om hur en
bra gymnasieskola ska fungera.
Vi utgår från några viktiga
nyckelord som beskriver vad
Sandagymnasiet står för:

hjälp av eleverna för att utveckla
undervisningen på ett sätt som
känns rätt för dig.
Hälsa. Det är något vi bryr oss
mycket om. Mår man bra, fysiskt
och psykiskt, fungerar i regel skolarbetet också bra. Du kan välja
kurser med hälsoinriktning och
det finns massor med möjligheter
att röra på sig under skoltid.
Kunskap. Det får du hela livet,
men det är nu du lägger grunden
till det du kommer att lära dig i
framtiden. Vi är stolta över att ha
elever som utmärker sig kunskapsmässigt i både teoretiska
och praktiska ämnen.
Sport. Idrott är utan tvekan det
som skiljer oss mest ifrån andra
skolor. På Nationell Idrottsutbildning, NIU, kan du kombinera
din satsning på idrott med en
gymnasieutbildning utan att
behöva prioritera bort något.
Är du sportig kan du utvecklas
vidare på Sandagymnasiet, som
aktiv eller som ledare.

Entusiasm. Vi har en positiv anda
och är intresserade av vad som
händer, även utanför skolan. Våra
lärare är nyfikna och tar gärna
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Teknik
du får nytta av
På Sanda finns all modern teknik du kan
önska som hjälp för ditt skolarbete. I alla
klassrum finns smartboards där allt som
skrivs på tavlan kan sparas digitalt och
enkelt hämtas till din mobil eller dator.
Du kan när du vill hämta informationen
och läsa när det passar dig. Lärarna
använder det webbaserade nätverket
Fronter för lektionsplanering, läxor,
inlämningsuppgifter och provkalender.
Som elev får du låna en egen dator för
att kunna jobba digitalt.
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Kropp
och själ
Om kroppen är i form fungerar också
hjärnan bättre, du blir piggare och orkar mer.
Sandas lärare förstår helheten och du kan
träffa samma lärare i klassrummet som på
spinningpasset eller på gymmet. Det finns
möjlighet att träna på vårt fina gym och
arenor även efter skoltiden. Sanda är en
perfekt skola för dig som gillar att träna
och hålla kroppen i trim.

Skön stämning
Du behöver inte vara idrottare för att
trivas på Sanda. Men vi hämtar mycket bra
från idrottens värld. Vi skapar en laganda
där alla ska känna sig bekväma i sin roll.
Lärarna tar intryck av idrotten och blir mer
coachande i sitt sätt att undervisa, även i
teoretiska ämnen.
Efter tre år på Sanda ska du vara väl
förberedd oavsett om du tänker läsa
vidare eller om du vill börja jobba.
Vi gör allt för att du ska nå dina mål.

Som elev kan du med din smartphone lätt hålla
ordning på ditt kalendarium genom vår mobiltjänst. På detta sätt kan du enkelt planera
upp dina lektioner, prov och träningspass.

Robert Maric
Lärare
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Lärare
som bryr
sig
Sandagymnasiet har ett öppet arbetsklimat med lärare och personal som gör
sitt bästa för att du som elev ska trivas
och utvecklas.
Eftersom många av skolans elever är mycket
målmedvetna och har tuffa veckoprogram
med både studier och träning finns det alltid
en vilja att samarbeta och lösa de problem
som kan uppstå.

En fungerande elevdemokrati kräver engagemang från både vuxna och elever. På Sanda
finns det och samarbetet mellan elever och
skolans ledninggör att våra åsikter både hörs
och påverkar. Tillsammans skapar vi en miljö
där mål uppnås och drömmar förverkligas.

Oskar Nykvist
Elevrådets ordförande
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Varje onsdag kan du få extra stöd av lärare
som hjälper dig att komma ikapp om du
exempelvis varit på träningsläger eller haft
annan frånvaro.
De flesta klasserna har två mentorer. Det är
aktiva lärare som ser dig och gärna delar med
sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
Till dem kan du alltid vända dig. Lärarna på
Sanda jobbar ofta ämnesövergripande.
På så sätt blir undervisningen mer omväxlande
och du som elev får större förståelse för de
samband som finns mellan olika ämnen och
kunskapsområden.
Medioteket är Sandagymnasiets hjärta.
Här träffar du kompisar, jobbar med grupparbete, pluggar, söker kunskap och
information eller kopplar av en stund mellan
lektionerna. Till Medioteket kommer både
elever och personal, det är skolans naturliga
samlingspunkt.
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Eleverna
formar
skolan
Dina möjligheter att påverka är stora på
Sanda. Det finns ett aktivt elevråd på skolan
och är du intresserad av elevdemokrati kan
du delta i utbildningar och lära dig mer om
hur detta går till i praktiken.
Eftersom elever och personal ofta träffas
i andra sammanhang än bara på lektioner
och i klassrum blir det många tillfällen till
diskussion och samtal. Kontaktvägarna är
korta och det finns alltid chans att föra
fram sin åsikt.
Den idrottsmiljö som präglar skolan
har eleverna varit med och utformat.
Från början var idrotten bara elitinriktad,
men idag är Sandas idrottsinriktning till för
alla elever som vill ta del av den sportiga
och hälsosamma profilen. Steg för steg har
skolans utbud av kurser och aktiviteter
påverkats och anpassats efter elevernas
önskemål.
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Skol IF ger en insikt i hur styrelsearbete i en
förening fungerar och här finns möjlighet
att påverka hälsodagarnas innehåll.
Vi representerar Sanda vid Skol-SM och utvecklar en förståelse mellan varandras idrotter.

Emelie Flink
Sanda Skol-IF
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Natur
vetenskap

(Högskoleförberedande program)
Programmet öppnar dörrar till i stort sett alla
högskoleutbildningar utan att du behöver
göra några kompletteringar. Rätt för dig som
kanske vill bli läkare, sjukgymnast, civilingenjör
eller veterinär. Du får meritpoäng för många
kurser vilket ger dig konkurrensfördelar när du
söker till högskolan. NA har två inriktningar som
du väljer till andra årskursen. I årskurs 2 och 3
kan du även läsa fördjupningskurser i ett flertal
ämnen.

Naturvetenskap
Här läser du biologi 2, kemi 2 och fysik 2 plus
matematik 4. Det är inriktningen för dig som
vill vidare till naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar.

Naturvetenskap och samhälle
Där du väljer en av fördjupningskurserna (kurs2)
i Bi/Ke och kompletterar med geografi 1 och
samhällskunskap 2. Det är valet om du t ex
vill bli arkitekt, djursjukvårdare, sköterska,
lärare, sjukgymnast, tandtekniker.

Bra lärare, god stämning och ett
grymt schema gör Sanda till en riktigt bra
skola som ger tid över för idrott och kompisar.

Johanna Lindgren
Naturvetenskap
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Samhälls
vetenskap

(Högskoleförberedande program)
Programmet ger dig möjlighet att utan
kompletteringar efter skolan söka alla högskoleutbildningar utom de medicinska/tekniska.
Om du exempelvis tänker dig en framtid som
psykolog, journalist, socionom eller lärare är
detta rätt program. Du får lätt meritpoäng som
ger dig konkurrensfördelar vid ansökan till
högskolan.
Människan och människans villkor står i
centrum. Du får läsa, analysera, debattera
och skriva arbeten av vetenskaplig karaktär.
Du lägger en god grund för studier på högskolan.
Vi har två inriktningar du väljer mellan inför
årskurs 2. I årskurs 3 finns dessutom ett brett
urval av fördjupningskurser.

Beteendevetenskap
Här läser du psykologi och samhällskunskap,
men också kurserna kommunikation, ledarskap
& organisation samt sociologi.

Samhällsvetenskap
Där du läser historia 2, samhällskunskap 2,
religion 2 och geografi 1.
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Ekonomi

(Högskoleförberedande program)
Ekonomi ger en god grund för studier på
högskolan. På utbildningen får du analysera,
debattera, och tolka undersökningar av
vetenskaplig karaktär. Du får också fördjupade
kunskaper i svenska och engelska vilket ger dig
ett försprång.
Alla har glädje av att förstå hur vår ekonomi
fungerar, i stort och smått, samt att veta vilka
lagar som styr vårt samhälle.
Sandagymnasiet samarbetar med Internationella Handelshögskolan (IHH) vilket ger
dig möjlighet att delta i föreläsningar som en
förberedelse för vidare studier. Samverkan med
IHH och representanter från näringslivet gör din
utbildning konkurrenskraftig så den motsvarar de
förväntningar som ställs på jurister och ekonomer.
Programmet har två inriktningar. I årskurs 3 finns
ett brett urval av fördjupningskurser.

Juridik
Här läser du psykologi 2, filosofi 1 och kurserna
affärsjuridik samt rätten och samhället.

Ekonomi
Där du läser företagsekonomi 2, matematik 3
samt entreprenörskap och företagande.
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Handel
& Administration
(Yrkesprogram med möjlighet till
högskolebehörighet)

Handels- och administrationsprogrammet ger
dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete
inom handel och administrativ service.

Yrkesutgångar
Samtliga nedanstående yrkesutgångar är inom
inriktningen Handel & Service.

Butikssäljare
Inriktningen för dig som vill jobba direkt mot kund.
Utbildningen kopplas till APL i butik och ger dig de
verktyg som behövs.

Logistik och varuhantering
Fokuserar på arbetet bakom butiken med
varuflöden och lagerhållning. Möjlighet till
truckkörkort.

Butik och ledarskap
Ger fördjupad kunskap inom ekonomi för dig
som vill ta ett större ansvar. Organisation och
ledarskap samt Företagsekonomi 1 är fördjupningskurser.

Grundläggande behörighet
Du kan få grundläggande behörighet till
högkola genom att läsa mer svenska,
engelska och matematik.

I ett positivt och trivsamt klimat skapar
elever och lärare tillsammans en bra
inlärningsmiljö i klassrummet.

Lars Siggelin
Lärare
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Barn
& Fritid

(Yrkesprogram med möjlighet till
högskolebehörighet)
Barn- och fritidsprogrammet är för dig som vill
arbeta med människor. Du får grundläggande utbildning för arbete inom pedagogiska och sociala
yrkesområden samt fritid och hälsa. Du kan även
läsa kurser som förebereder för högskolestudier
inom dessa områden. I utbildningen ingår minst
15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Fritid och hälsa
Ger möjligheter till jobb som bad- och
sporthallspersonal eller personlig tränare.

Pedagogiskt arbete
För dig som ser en framtid som
barnskötare och elevassistent.

Socialt arbete
Här får du kompetens för ett arbete inom
funktionshinderområdet och personlig
assistent.
Du kan även söka Barn och Fritid PRO eller
Yrkesintroduktion om du inte har full gymnasiebehörighet.
Programmet ger möjlighet till vidare studier
till bla friskvårdskonsulent, fritidsledare,
fritidspedagog, förskolelärare, massör, polis,
psykolog, socialpedagog, socionom etc.

En fantastisk miljö och god stämning
leder till ett bra samarbete mellan lärare
och elever. Självklart jobbar vi med den
senaste tekniken.

Caroline Ejdeblad
Lärare
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Gymnasie
särskolan
På Sandagymnasiet erbjuder vi en fyraårig
utbildning, som bland annat har till mål att
ge eleverna bästa förutsättningar för ett
självständigt liv och stödja eleverna till att
bli trygga människor med bra självförtroende.
Den framtida gymnasiesärskolan ska präglas
av integrering på alla nivåer och åt alla, vilket
skolans placering på Sandagymnasiet ger
möjlighet till.
Gymnasiesärskolan har fyra program:
• Administration, handel och
varuhantering
• Hantverk och produktion
• Estetiska verksamheter
• Individuellt program
Gemensamt för programmen är att arbetet strävar
efter en hög grad av individanpassning, där varje
undervisningsområde anpassas efter dina
behov och intressen. Vidare ingår arbetsplatsförlagt lärande praktik på alla program för
att hitta möjligheterna för elevens framtida
verksamhet.
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Elitidrott
Nationell Idrottsutbildning/NIU
För dig som vill satsa fullt ut på både idrott
och studier. Vi ger dig förutsättningarna genom
en helhet där idrotten, skolan och din sociala
utveckling är lika viktiga delar.
Sandagymnasiet är ett av landets bästa idrottsgymnasier med ca 280 idrottselever fördelade
på elva idrotter. Vi har nationella idrottsutbildningar (NIU) i orientering, fotboll, ishockey,
basket, badminton, simsport, golf, innebandy,
friidrott, handboll och konståkning.
Genom samverkan mellan de olika coacherna
och idrotterna kan vi hålla hög standard inte
bara vad gäller träning och tävling utan även
kring boende, mat, lokaler, utrustning, rehabilitering mm.
Vi verkar för att kombinationen studier och
talangträning samordnas för ditt bästa och
präglas av en lärande miljö. Du sköter både
träning och studier inom en radie av två kilometer. Schemat är skräddarsytt och ger möjlighet till tre morgonlektioner i din specialidrott.

Här på Sanda står vi för något som vi tror
på. Det är härligt att se elever och lärare
träna tillsammans och dela målsättningen
om en skola där man mår bra.

Stina Ander
Sanda Skol-IF
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Idrott på
alla nivåer
Sandagymnasiet är en hälsofrämjande skola
där du kan ha din idrott på schemat. Vill du
bli framtidens ledare kan du välja kurser som
passar just dig inom ledarskap och psykologi.
I träningslära kan du fördjupa dig i idrott,
fitness, yoga, spinning och massage.
Du får möjlighet att träna och praktiskt prova
det du lär dig om kroppens uppbyggnad och
funktion. Kunskapsområden som utvecklas är:
hälsa, motion, ledarskap, psykologi, idrottspedagogik, mental träning och stresshantering.
Vi erbjuder dig följande alternativ:

Sportig
Du väljer hälsa som livsstil vilket ger dig möjlighet
att prova rollen som hälsocoach eller massör.

Speciell
Du vill fortsätta med din idrott och tränar i en
förening på kvällstid. Sandas idrottslärare ger dig
den teoretiska utbildningen i din specialisering.

Utveckling
Du väljer din idrottsspecialisering på ditt
individuella val. Coacher ger dig upp till
två träningspass/lektioner i veckan.
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Modernt

Goda
utsikter
för
framtiden
Vi på Sanda vill att dina år på
gymnasiet ska vara utvecklande,
roliga och ge dig alla förutsättningar
för framtiden. Utsikten över Vättern
finns alltid där som inspiration och
även i övrigt är upplevelsen på
Sanda svårslagen.

Bekvämt
Det är enkelt att ta sig till och från
Sanda. Bussarna stannar med täta turer
precis utanför och till tågstationen
är det endast fem minuters gångväg.
Elever från andra orter kan bo bekvämt
och tryggt på vårt elevhem.
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Hela skolan har genomgått en omfattande renovering. Redan i entrén
möts du av ljus och rymd och detta
känns i hela skolan. Den tekniska
utrustningen håller högsta klass –
det din lärare skriver på tavlan kan
du när som helst hämta upp i din
dator eller i mobilen.

Sportigt
Idrott och hälsa står högt på schemat.
Du har alla förutsättningar att träna
och utvecklas både på skolan och i
nära samarbete med olika föreningar.

Mediotek
En naturlig samlingsplats om du
vill plugga eller bara koppla av och
umgås med andra.

Café
Sanda Café är en mötesplats för alla
på Sanda. Menyn är anpassad för att
ge dig den energi du behöver för
studier och fritid.
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CCJ
Foto: Patrik Svedberg, Robert Maric 2013
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Håll dig uppdaterad om vad som händer
på Sandagymnasiet, följ oss på Facebook!

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

LJUSET VID VÄTTERN

