Vägen till framgång

Innebandygymnasiet i Olofström
- en unik möjlighet för dig som vill satsa på
din idrott!
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Har du fortfarande frågor? Kontakta gärna oss!
Kerstin Tjernlund, rektor
Johan Blomkvist, instruktör
Charles Tiri, instruktör		
Maria Ekvall, idrottscoach

0454 - 932 43
070 - 200 67 65
073 - 404 21 44		
070 - 869 27 01

www.nordenbergsskolan.se 0454-932 38

Nordenbergsskolan gymnasium med
9 nationella program

Kombinera studierna med utvecklande innebandy
- Nordenbergsskolan ger dig möjligheten
Vad innebär det att läsa på
innebandygymnasiet?

Anläggningar

Nordenbergsskolan har som mål att utveckla spelare för elitnivå tillsammans
med utbildade tränare och föreläsare
inom olika områden. Nordenbergsskolans innebandygymnasium är också en
viktig del av talangutvecklingen inom
vår sport.

Vem riktar vi oss till?

Innebandygymnasiet är till för ungdomar från hela landet som vill satsa på
innebandy och samtidigt få en gymnasieutbildning.

Kursplan

Du väljer mellan 9 olika gymnasieprogram. Du kombinerar detta med
att läsa din specialidrott som omfattar
300p med en grundlig utbildning inom
träningslära, ledarskap och elitidrott.
Du får läsa kurser som idrottsspecialisering, träning och tävlingslära.
Läs mer om kursplaner och kursinnehåll på

www.nordenbergsskolan.se

Våra träningar sker i Dannfältshallen
och idrottshallen som ligger på gångavstånd från skolan. I närheten har vi
tillgång till gym, simhall, friidrottsanläggning och ett elljusspår där viss
träning kommer att bedrivas.

Boende

Gemensamt för våra idrottsgymnasium är att man bor på elevhemmet
Borgen. Borgen är vanliga lägenheter som skolan erbjuder speciellt till
de elever som flyttar till Olofström.
En heltidsanställd person ser till att
eleverna trivs och att boendet är en
bra studiemiljö.

Gruppbild från träningsläger i Tyskland 2014.

Idrottsskola

35 innebandyspelare, 30 orienterare, 15 fotbollsspelare, 25 ishockeyspelare, tennisspelare, bågskyttar,
judo och friidrottare - hela skolan
andas idrott. Tidigt skolslut på
fredagar så du hinner resa hem till
matcher mm.

Hur kommer man in på
programmet?

Du ansöker direkt till Nordenbergsskolan på bifogad blankett
senast den 1 december.
Därefter kallas du till en uttagningsdag i januari som består av
praktiska test samt intervjufrågor.
Besked om vilka elever som antagits lämnas i slutet av januari.

”Nordenbergsskolan - det rätta valet för dig som satsar på innebandy”

