Sandagymnasiet

Sandagymnasiet
På Sandas innebandygymnasium i Huskvarna
finns möjligheterna att kombinera en elitsatsning
i innebandy och samtidigt ges du bra möjligheter
att via ett anpassat schema studera ett program.

SKOLAN

Sanda Innebandygymnasium bedrivs i samarbete
med Smålands Innebandyförbund, Jönköpings
kommun samt de 10 föreningar som finns i bygden.
Sanda Är ett certifierat innebandygymnasium, NIU
(Nationell Idrotts utbildning). Innebandy startade
2002. ). Det sammanlagda antalet platser för innebandy är 60, vilket innebär ca 20 platser per år.

 Barn- och Fritidsprogrammet

Du erbjuds träning tisdag, onsdag och torsdag på
morgontid och har möjlighet att återhämta dig för
att kunna träna med ditt klubblag på kvällen. Ni
som väljer att flytta hit utifrån hjälper vi till med att
hitta en lämplig klubb på kvällstid. Fördelen med
Jönköpingsregionen är att vi i stort sett har lag i alla
seriesystem. Vi har fystränare kopplat till oss som
arbetar med styrka, snabbhet och rörlighet, men
detta är kvaliteter som vi arbetar med kontinuerlig
måste de andra delarna i livet också fungera bra.

BOENDE

TRÄNINGSANLÄGGNING
Vi tränar i fina anläggningar såsom Arenan, en helt
nybyggd hall i Jönköping samt i KFUM, båda hallarna har givetvis fulla mått. Gymträningen bedrivs
antingen på Träningsverket, (Sandas eget gym)
eller på Friskis & Svettis.
Coacherna är de som tillsammans med fystränare
och målvaktstränare kommer att ta hand om din
personliga utveckling. Vår ambition är att hålla hög
kvalité på träningen och nära kontakt med eleverna.

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

 Handels- och Administrationsprogrammet
 Ekonomiprogrammet
 Naturvetenskapsprogrammet
 Samhällsvetenskapsprogrammet

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 en samordnare som hjälper eleverna med
boende och trivsel.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
I månadsskiftet december/januari kommer vi att
kalla alla som har sökt oss för testdagar. I januari/
februari kommer vi att meddela antagningen. Du
ansöker på www.sandagymnasiet.se/166/sandaidrottscentrum.html innan 1 december.
Ansökan till valt studieprogram sker via din nuvarande skola till Sandagymnasiet. Observera att du
måste både bli antagen till något av Sandagymnasiets program och NIU Innebandy. 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”.
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