SANDA KONSTÅKNINGSGYMNASIUM
Här har du möjligheten att kombinera en elitsatsning och samtidigt studera. Vi kan erbjuda en helhet
där skola, studier och din träning går hand i hand. Sedan 2011 har vi varit ett certifierat
konståkningsgymnasium NIU ( Nationell Idrotts Utbildning).
På Sanda Idrottscentrum har vi sedan 1979 bedrivit idrottsgymnasier och idag har vi 11 olika idrotter
med sammanlagt ca 300 elever som studerar. Sanda Idrottscentrum har utvecklats under tre
decennier då Jönköpings kommun inledde satsningen på Sanda IdrottsCentrum.

TRÄNING
All träning bedrivs under skoltid på Kinnarps Arena. Kinnarps Arena är en anläggning där du får
möjlighet att utvecklas inom många områden. Där finns gym, TRX-hall och flera andra möjligheter
som du behöver för att du ska uppnå dina mål. Det finns en bred tränarkompetens som är villig att
hjälpa dig med din elitsatsning. Utöver träning på skoltid har du också kvällsträning tillsammans med
din hemmaklubb och samarbetet mellan dig, dina klubbtränare och oss är en viktig del i din
utbildning.

STUDIER
Sandagymnasiet erbjuder följande program som är anpassade till specialidrotten






Barn- och Fritidsprogrammet
Handels – och administrationsprogrammet
Ekonomi programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Vi kan även erbjuda studier på Bäckadalsgymnasiet där du kan läsa följande program men då är du
inte garanterad 3schemalagda träningspass på morgontid



Bygg och anläggningsprogrammet
Fordon och transport programmet

BOENDE
Vi kan erbjuda dig följande former av boende:


Boende på vårt elevboende Majstången (ÅK 1)



Gemensamt boende i lägenhet ( ÅK 2/3)

Elevboendet Majstången med 18 rum ligger i direkt anslutning till skolan. Möjlighet finns
också att få hjälp med att bo i egen lägenhet e i inackorderingsrum. Vi har en fritidsassistent
som hjälper eleverna med boende och trivsel. Mat kan du beställa eller laga själv om du bor i
lägenhet på Majstången ingår frukost och middag. För elever som flyttat hemifrån ordnas
gemensamma aktiviteter under terminen.

HUR GÅR ANTAGNINGEN TILL
De bedömningsområden som används i samband med antagningen är framtagna av RF och
gäller vid RIG och NIU. De elever somanses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen ska väljas ut. I RF:s riktlinjer för antagningen står det att varje elev ska ha blivit
bedömd utifrån vilka förutsättningar och förmågor man har idrottsspecifikt,
idrottspsykologiskt, socialt, organisatoriskt samt hur man bedöms klara av
gymnasiestudierna.

ANSÖKAN
När du ansöker till konståkning och NIU Sanda gör du det via Sandas hemsida
www.sandagymnasiet.se senast den 1 december.

ÖVRIGT
Kontakta gärna Valeri Kornienko 0709-221632 eller via mail froglegsonice@hotmail.com
om du vill veta mer om Sanda Konståkning

