Sandagymnasiet

Sandagymnasiet
På Sanda IdrottsCentrum finns möjligheterna att
kombinera en elitsatsning i badminton och samtidigt ges du bra möjligheter att via ett anpassat
schema sköta dina studier.

 Ekonomiprogrammet

Badminton startade 1998 på Sandagymnasiet. Det
sammanlagda antalet platser badminton är 12,
vilket innebär ca 4 platser per år. Hos oss finns ett
brett och kompetent tränarteam som arbetar för
att anpassa träningen till varje individ. Du erbjuds
träning tisdag, onsdag och torsdag förmiddag samt
träning med BMK Wätterstad tre kvällar i veckan.
Sammanlagt fem pass badminton och ett fyspass
lett av tränare varje vecka.

Om du är intresserad av vår verksamhet får du
gärna lägga en eller flera PRAO-veckor hos oss. Och
pröva på NIU-livet på riktigt både genom att vara
med på träningar och skoldagar.

Vårt mål är att eleven utvecklar sina färdigheter
och sin kunskap inom badmintonsporten tillsammans med utvecklingen i skolans övriga ämnen. Vi
ser till helheten och för att kunna lyckas som badmintonspelare måste de andra delarna i livet också
fungera bra.

TRÄNINGSANLÄGGNING
Träningen planeras i intensitet och innehåll efter
tävlingsprogram och elevens målsättning och behov. BMK Wätterstad driver tillsammans med de
lokala tennis- och squash klubbarna den moderna
anläggningen Racketcentrum.
Anläggningen har 13 badmintonbanor, 3 squash
banor, 20 bowlingbanor, 3 tennisbanor samt helt
nytt gym. Racketcentrum ligger endast 15 minuters
promenadväg från Sandagymnasiet.

 Naturvetenskapsprogrammet
 Samhällsvetenskapsprogrammet

BOENDE
Elevboendet Majstången med 26 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 ett team som hjälper eleverna med boende
och trivsel. Bor du på Majstången ingår frukost och
middag.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
I januari bjuds de elever som har sökt vårt idrottsgymnasium i första hand in till en information om
vår verksamhet, tester och samtal. I januari/
februari meddelas vilka som antagits.
Du ansöker genom att gå in på Sanda Idrottscentrums hemsida: www.sandagymnasiet.se/166/
sanda-idrottscentrum.html
Ansökan till valt studieprogram sker via din nuvarande skola till Sandagymnasiet. Observera att du

Sandagymnasiet har nyrenoverade lokaler med
modern teknisk utrustningen. Vi erbjuder:

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

 Barn- och Fritidsprogrammet

MER INFORMATION

 Handels- och Administrationsprogrammet

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

SKOLAN

SANDAGYMNASIET
Birkagatan 42, 561 33 Huskvarna,
Telefon 036-10 65 93
www.sandagymnasiet.se
sandagymnasiet@jonkoping.se

