
Idrottscentrum 



Handboll  

 

 
 
 

FramtidensIdrottsgymnasium 
Sanda Idrottscentrum är bäst på att kom-
binera skola och idrott. Vår verksamhet 
präglas av ledorden: Glädje, Engagemang, 
Trygghet, Utmaning och Professionalism. 
Vi ger dig förutsättningarna genom en 
helhet där studier, idrott och din sociala 
utveckling är lika viktiga delar. 

Sanda Idrottscentrum är arenan för dig som 
vill kombinera studier och idrott. Talangfulla 
ungdomar får bästa möjliga förutsättningar att 
nå både nationell och internationell elit. 

Specialidrotten är schemalagd upp till fyra 
tillfällen per vecka förlagd till morgontid mellan 
kl. 7:30-9:30. Inga lektioner slutar senare än 
16.00, vilket ger dig goda förutsättningar för 
kvällsträning. 

Sandagymnasiet har av Skolverket och special-
idrottsförbunden fått förtroendet att bedriva 

specialidrott. Målsättningen är att ge dig 
möjlighet att kombinera gymnasiestudier med 
elitinriktad träning. Här går studier och idrott 
hand i hand. 

Sandagymnasiet erbjuder idrottsutbild-
ning på följande nivåer: 
LIU - Lokal IdrottsUtbildning 
NIU – Nationell IdrottsUtbildning 
RIG – RiksIdrottsGymnasium 

Du väljer mellan följande program: 
Barn- och Fritids-, Ekonomi-, Försäljnings- och 
Service-, Natur-, och Samhällsvetenskapspro-
grammet. 

Sandagymnasiet 
Vi är en skola där digitalt lärande är en na-
turlig del i undervisningen. Vi erbjuder också 
ändamålsenliga undervisningslokaler för fysisk 
träning i vårt Träningsverk samt andra fna 
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Mountainbike • Ishockey • Simsport • Golf • Konståkning 



 
 

 
 

 

 

Idrottsgymnasium 
idrottsanläggningar i vår absoluta närhet. 
Som elev blir du aldrig en i mängden. 

Varje elev är viktig och din individuella 
utveckling stimuleras av en trivsam 
och kreativ miljö. Vi har gemensamma 
utvecklingssamtal mellan mentor, coach, 
elev och vårdnadshavare. Våra elevbo-
enden ligger nära skolan och erbjuder en 
helhetslösning när det gäller din trygghet. 

I närheten av Sanda ligger också några av 
Sveriges största och bästa idrottsarenor. 

Gå in på hemsidan för mer information 
om hur du ansöker till respektive idrott. 
www.sandauc.se 

Handboll • Volleyboll  • Fotboll 

• Badminton • Rodd 

Sandagymnasiet 
erbjuder 

Unikt schema 
Välutbildade coacher 

Engagerade lärare med idrottsintresse 
Närhet till idrottsanläggningarna 

Elevboende 
Studiestöd 

Digitalt lärande 

Våra värdeord 
på Sanda - GET UP 

Glädje 
Engagemang 

Trygghet 
Utmaning 

Professionalism 

www.sandauc.se


 

 
 

 
 
 

Tidigare elever 
På Sanda IdrottsCentrum har många 
talanger utvecklats till mästare i sin 
sport. Några har gått andra vägar och 
blivit framgångsrika ledare. Här är ett 
urval av tidigare elever. 

Gabriella Strandberg Alice Ekros Filippa Idéhn 
Innebandy Rodd Handboll 

Erik Brännström 
Ishockey 

Victor Johansson 
Simsport 

Kajsa Persson 
Golf 

Birkagatan 42 
56133 Huskvarna 

036-10 65 50 
www.sandauc.se 

Med reseravtion för 
@sandautbildningscentrum @sanda_utbildningscentrum

tryckfel och ändringar 

www.sandauc.se

