Basket

Basket
Sanda Basketgymnasium har funnits sedan
1979 med kombinationen studier och elitidrott
på gymnasienivå. Verksamheten har utvecklats
till flera idrotter samlat under Sanda
IdrottsCentrum (SIC).
Därmed har vi också kunnat anpassa schema,
ett väl fungerande elevboende, mycket bra
idrottsanpassad mat, faciliteter utöver det vanliga
och, inte minst, en spetskompetens i stödteamet
runt eleverna. Vi har bra och goda förutsättningar
att träna, utveckla och förbereda våra spelare för
nästa nivå i utvecklingsstegen.
Alla som arbetar på Sanda och runt eleverna på
Basketgymnasiet har samma inställning och förhållningssätt. Vi vill i alla lägen göra vårt bästa
i vår yrkesroll och förmedlar följande tre nyckelområden: TRYGGHET – FÖREDÖME – 100 %
Vi kan alla stå för dessa tre områden och vi förväntar oss detta från alla våra elever. På Sanda
Basketgymnasium klarar alla elever alltid högskolebehörighet. Skolan är skicklig på att stötta och
hjälpa elever med behov av olika stöd.
I tätt samarbete med skolans lärare följer vi alltid
upp elevens studiesituation. Som elev hos oss
får du också två gånger/läsår individuella samtal
(utöver de informella samtal och stöd som sker
dagligen) baserat på hur det går för dig i kombinationen ”studier och elitidrott”.
I samarbete med föreningslivet i Jönköpings
kommun kan Sanda Basketgymnasium erbjuda
möjligheter till spel på olika nivåer, allt ifrån div
II-spel till spel i Svenska Basketligan på både
dam- och herrsidan. Vi försöker också erbjuda
våra elever spel i USM samt att någon gång under
sina tre år få chansen att mäta sina kunskaper
även i samband med ett internationellt utbyte.
TRÄNINGSANLÄGGNING
Träningarna bedrivs i Sandahallen som är belägen
på skolområdet, vi har även tillgång till Träningsverket (skolans gym) som ligger på skolan.

SKOLAN
Sandagymnasiet är en skola med fina nyrenoverade
lokaler, vi erbjuder följande program:
• Barn- och Fritidsprogrammet
• Handelsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsprogrammet
BOENDE
Elevboendet Majstången med 26 rum ligger i
direkt anslutning till skolan (erbjuds elever i åk
1). Möjlighet finns också att få hjälp med att bo
i egen lägenhet (erbjuds elever i åk 2 & 3). Vi har
en samordnare som hjälper eleverna med boende
och trivsel. Bor du på Majstången ingår frukost
och middag i din hyra.
ANSÖKAN OCH ANTAGNING
I december bjuder vi in de som sökt oss till
information om vår verksamhet, fystester och
basketträning under en dag per kön. I januari
kallas sen ca 10 spelare per kön tillbaka för
ytterligare basketträning samt intervjuer. Några
veckor senare meddelas sedan vilka som erbjuds
plats på Sanda Basketgymnasium följande läsår.
Du anmäler ditt intresse för Sanda Basketgymnasium på www.sandagymnasiet.se/
166/sanda-idrottscentrum/idrotter/basket/
anmalan-niu-basket-till-lasaret-19-20.html
Ansökan till valt studieprogram på Sandagymnasiet
sker via din nuvarande skola. Observera att du
måste bli antagen till något av Sandagymnasiets
program för att även kunna gå på Sanda Basketgymnasium. Kommer du från annan kommun så
har Sandagymnasiet och Jönköpings kommun avtal
med många kommuner som gör att du beviljas
inackorderingsbidrag för dina studier hos oss.
MER INFORMATION
Kontakta våra coacher, se Sanda IdrottsCentrums
hemsida under rubriken ”coachteam”.
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