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StorsjöGymnasiet  Österund är en modern skola som 
förutom lärande och kunskap står för tillit, tillgänglighet och 
professionalism. I katalogen du håller i din hand kan du se 
vilka program vi erbjuder, men också få mer djupgående 
information om hur vi arbetar med våra elever. 
StorsjöGymnasiet erbjuder estetiska programmet med fyra 
av fem inriktningar, vilket är en stor fördel vid våra större 
arrangemang. Vid dessa tillfällen samarbetar även fler 
program på skolan.
Nytt för hösten 2018 är att StorsjöGymnasiet kommer att 
utöka idrottsprofilering med innebandy.
 
Jag önskar dig lycka till med ditt sista år i 
grundskolan och med ditt gymnasieval! Sen ses vi 
förhoppningsvis nästa höst!

Johanna Åkerdal Rektor 
Storsjögymnasiet i Östersund

Välkommen till
StorsjöGymnasiet

STORSjÖGYMNASIET
ÖSTERSUND 2018-2019
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- Bild & form
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- Musik
- Teater

- Informations- & medieteknik

- Beteendevetenskap fotboll, hockey, innebandy
- Beteendevetenskap allmän
- Samhällsvetenskap allmän

- Dator- & kommunikationsteknik

Profiler
- Fritid & hälsa fotboll
- Fritid & hälsa hockey
- Fritid & hälsa innebandy

- Frisör
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Programdagar 29-30 November Kom och testa något eller några av våra program för att 
hitta just din inriktning.

Öppet Hus 15 November  Välkommen till vår skola för att se och testa på de program vi har att erbjuda.

Skolbesök  Under hösten och våren kommer vi med våra elever ut till skolor för att informera om vår skola.

Praktisera eller studiebesök Om du vill göra praktik eller studiebesök är du alltid välkommen till oss.

Facebook Följ våra elevers vardag på www.facebook.com/storsjogymnasiet

aktuellt hos oss
Innebandyakademi Nytt för i år är att vi även erbjuder en innebandyprofil.

Nya program Vi har sökt tillstånd för att starta Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapliga programmet.
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Vad väljer du?

Besök oss

Vad du än har för mål efter gymnasiet, ger vi dig rätt 
förutsättningar för att du ska nå dit. 
Oavsett om du vill läsa på högskola/universitet, 
börja jobba direkt eller kanske starta eget företag, 
kommer du alltid vara väl rustad för livet som kommer 
efter gymnasiet.

Öppet hus 
15 november
Programdagar 
29-30 november
För mer info fråga din syv
eller hör av dig till oss.

Foto: Elina Eriksson - Estet media
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Det här får du hos oss:

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

För dig som redan nu vet att du vill läsa vidare efter gymnasiet finns de 
högskoleförberedande programmen. På högskolan tar du eget 
ansvar och jobbar i längre pass över flera ämnen och därför är de 
högskoleförberedande programmen upplagda så här:

Vi har lång erfarenhet av att bedriva yrkesprogram, och har bra samarbeten med 
olika företag från näringslivet. När du ska börja jobba kommer du att ha 
sammanhängande arbetsdag och behöver vara väl insatt i din bransch och ditt yrke.  

Längre lektionspass där du hinner starta, fördjupa dig i och avsluta det du 
jobbar med för dagen.

Mer än 15 års erfarenhet av att använda IT i undervisningen.

Engagerade lärare och mentorer som stöttar dig i dina studier.

Höga förväntningar ställs på alla våra elever för att de ska vara förberedda för
arbetslivet.

Den mest kompletta estetutbildningen där fyra inriktningar finns att välja mellan.
Alla inriktningar ger grundläggande högskolebehörighet.

Spela fotboll med JFA, Jämtlands största fotbollsakademi och studera på 
Barn- & fritidsprogrammet eller Samhällsprogrammet. 

Spela hockey med JHA, Jämtlands hockeyakademi och studera på 
Barn- & fritidsprogrammet eller Samhällsprogrammet.

Spela innebandy med JIA, Jämtlands innebandyakademi och studera på 
Barn- & fritidsprogrammet eller Samhällsprogrammet.

Dina lärare lär dig att bli mer självständig och att ta ansvar över ditt arbete.

Du har fördjupningsveckor kopplat mot näringslivet.

Storsjögymnasiet jobbar aktivt med Mittuniversitet. 

Du får jobba med ditt blivande yrke, med riktiga kunder i vår egen frisörsalong 
Studio Strå och läser du våra IT-inriktningar får du jobba praktiska projekt inom 
nätverk och programering i nära samarbete med lokala företag.

Engagerade lärare med lång erfarenhet från yrkeslivet.

Efter studenten får du en yrkesexamen inom det område du har läst. 

Du kan läsa till 
högskolebehörighet 
på alla yrkesprogram
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Våra program 
i Östersund
Här ser du alla program StorsjöGymnasiet erbjuder och kan få  
en inblick i vad du kommer att lära dig under dina tre år på skolan.

Högskoleförberedande. Estetiska programmet, 
inriktning bild & form, media, musik och teater.
För dig som är intresserad av att vara kreativ och vill 
utvecklas inom ditt estetiska område: musik, teater, bild & 
form eller media.    

Beroende på din valda inriktning:
Får du chansen att utvecklas inom ditt intresse: musik, teater, 
bild & form eller media.  
Övar du upp en värdefull studieteknik och färdigheter inom 
din estetiska inriktning som förbereder dig för studier på 
högskola och universitet.

Efter studenten:
Kan du välja att studera vidare inom ditt intresseområde eller 
inom helt andra områden. 
Exempel på kurser du läser:
Digitalt skapande, Estetisk kommunikation, Konstarterna 
och samhället samt kurser inom din valda profil; t.ex. sång, 
gitarr, scenisk gestaltning, filmproduktion, mediaproduktion, 
fotografisk bild, bild och form.

estetiska

-  bild & form  - media    
-  musik          - teater

Högskoleförberedande. Teknikprogrammet, inriktning 
informations- och medieteknik.
För dig som är intresserad av informations- och medieteknik 
och vill bli bra på att hitta och lösa problem samt programmera.

Under utbildningen:
   Får du lära dig allt om programmering, mediateknik,  
   webbutveckling och gränssnittsdesign.
   Får du mer förståelse för teknikens roll i samhället.
   Lär du dig det mesta om tekniska processer utifrån 
  matematik, fysik och kemi.
   Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda 
  på universitet.

Efter studenten:
Kan du gå vidare till gymnasieingenjör-T4, Tekniksprånget, 
Yrkeshögskola eller universitet. 
Exempel på kurser du läser:
Programmering, Webbutveckling, Gränssnittsdesign, Fysik, 
Kemi, Teknik, Entreprenörskap.

01110 00101 010111 111 0
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Teknik
- informations- & medieteknik

Du kan välja någon av följande 
högskoleförberedande 
inriktningar:
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Yrkesprogram. Hantverksprogrammet, inriktning frisör 
Programmet för dig som är intresserad av frisöryrket och vill få 
grundläggande kunskaper i att klippa, färga och styla hår samt 
är intresserad av mode och makeup.

Under utbildningen:
  Lär du dig klippteknik, färg och form från grunden och lär dig 

hantera de verktyg och  material som används i branschen. 
Du har även möjlighet att läsa en kurs i makeup.

    Får du stor möjlighet till en god inblick i hur det är att driva 
eget och bemöta kunder, genom studiebesök, praktik på sa-
long och genom att arbeta i vår egen salong Studio Strå.

Efter studenten:
För dig som vill bli frisör, frisörtekniker, säljare, eller öppna din 
egen salong.
Exempel på kurser du läser:
Frisör 1-6a, Hantverk introduktion, Material och miljö, 
Tradition och utveckling, Entreprenörskap.

Högskoleförberedande. Samhällsvetenskapsprogrammet, 
inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. 
Profiler: fotboll, hockey, innebandy och allmän.
För dig som är intresserad av samhällsfrågor och idrott

Beroende på vald profil:
    Får du lära dig att reflektera över och utveckla din roll  

som idrottare och ledare.
    Lär du dig upptäcka både dina egna och andras styrkor.
    Får du förståelse för varför människor agerar och beter sig  

på olika sätt, och hur samhället i stort påverkas av detta. 
    Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på  

universitet och högskolor.

Efter studenten:
För dig som vill studera vidare till psykolog, lärare, hälsocoach, 
polis, sportjournalist m.m.
Exempel på kurser du läser:
Filosofi, Psykologi, Moderna språk, Entreprenörskap samt kurser 
inom ditt valda intresseområde.

Yrkesprogram. El- och energiprogrammet, inriktning  
dator- och kommunikationsteknik.
För dig som är intresserad av teknik och vill bli bra på att  
ge service och lösa problem inom IT och nätverksfrågor. 
Till åk 2 väljer du yrkesutgång; programmering eller 
nätverksteknik.

Beroende på vald yrkesutgång:
    Lär du dig att installera, administrera och reparera dator- och 

kommunikationssystem.
   Tränar du upp ditt tekniska kunnande och förstår hur  

informationssäkerhet på nätet fungerar.
    Lär du dig grunderna i att bygga och designa hemsidor, göra 

applikationer och möjlighet att utveckla spel.
    Förstår du hur det är att driva ett företag – 
  att vara entreprenör.

Efter studenten:
För dig som vill bli webbdesigner, datatekniker, IT-tekniker, 
nätverksadministratör eller nätverksoperatör, eller studera vidare 
på högskola, universitet, yrkeshögskola eller annat.
Exempel på kurser du läser:
Dator- och nätverksteknik, elektronik och mikrodatorteknik,  
entreprenörskap, webbutveckling, nätverkssäkerhet.

Yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet 
inriktning fritid och hälsa. 
För dig som är intresserad av människor och hälsa och vill bli 
bra på att motivera och leda grupper.

Under utbildningen:
  Lär du dig om vad som får barn, ungdomar och vuxna att må bra.
  Får du lära dig att upptäcka dina egna styrkor såväl som andras.
  Uppnår du din fulla potential som idrottare, tränare eller ledare 
 genom att kombinera teori och praktik.
 Skaffar du dig enkelt högskolebehörighet genom att välja
 Engelska 6.

Efter studenten:
Har du möjlighet att studera vidare på högskola, folkhögskola, 
yrkeshögskola eller arbeta inom fritidsverksamheter.
Exempel på kurser du läser:
Träningslära,  Hälsopedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Fritids-och 
idrottskunskap, Friskvårdsverksamheter, Naturkunskap, 
Entreprenörskap.

00’36”67

SAMHÄLLSVETENSKAP el & energi
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- beteendevetenskap
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- dator & kommunikationsteknik
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- fritid & hälsa hockey
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- frisör
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Dina tre år hos oss
Foto: Frida Rönning, Lenita Hall, Eveline Hjelseth & Moa Olovsson - Samarbete mellan Estet media och IT/ El & Energiprogrammet.

Dina tre år på StorsjöGymnasiet är viktiga och har stor betydelse för din fortsatta utveckling. 
Det spelar med andra ord stor roll vilken skola och utbildning du väljer. På StorsjöGymnasiet har vi höga målsättningar 
med dina studier och din personliga utveckling. Det är därför vår undervisning är varierande, och det är därför vi 
ställer krav. Målsättningen är att du ska förstå och fördjupa dig inom ditt program så att du kan 
förverkliga dina chanser att lyckas även efter gymnasiet. 

förstå fördjupa förverkliga
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exempel på din vecka
Måndag

Teoretiska program

Yrkesprogram

Måndag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Svenska 1

Svenska 1

På StorsjöGymnasiet får du längre 
lektionspass. På så sätt utvecklar du 
din förmåga att lösa problem och att 
tänka kreativt.

En gång varje vecka har du coachtid. 
Här coachas du för att du ska lära dig så 
mycket som möjligt under din 
gymnasietid.

På alla yrkesprogram har du 
sammanhängande tid som du 
ägnar åt ditt yrkesämne och 
därmed gott om tid för dina 
praktiska studier

Matematik 1b Programspecifikt

Programspecifikt

Programspecifikt Matematik 1a

Engelska 5

Engelska 5 Idrott & hälsa 1

Coachtid

Coachtid

Idrott &
hälsa 1VAL

Historia 1b

Yrkesämne Yrkesämne

YrkesämneYrkesämne

Entreprenörskap

Dina tre år på StorsjöGymnasiet är viktiga och har stor betydelse för din fortsatta utveckling. 
Det spelar med andra ord stor roll vilken skola och utbildning du väljer. På StorsjöGymnasiet har vi höga målsättningar 
med dina studier och din personliga utveckling. Det är därför vår undervisning är varierande, och det är därför vi 
ställer krav. Målsättningen är att du ska förstå och fördjupa dig inom ditt program så att du kan 
förverkliga dina chanser att lyckas även efter gymnasiet. 
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El & energi - dator- & kommunikationsteknik
El- & Energi programmet inriktningen dator- och kommunikationsteknik, är i första hand 

yrkesförberedande. Genom individuella val har du även möjlighet att erhålla grundläggande 

högskolebehörighet. Utbildningens mål är att du ska leva upp till branschens krav och vara 

anställningsbar direkt efter utbildningen. 

Under utbildningen lär du dig installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikations-

system på ett yrkesmässigt sätt.

Vi har två yrkesutgångar: nätverksteknik och programmering.

Du kommer att jobba med problemlösning och teknikutveckling både teoretiskt och praktiskt med 

branschledande produkter. Du tränar upp ditt tekniska kunnande, får förståelse för informationssäkerhet 

samt hur kommunikationssystem används. Med APL (arbetsförlagt lärande) kommer du att få möjlighet att 

skapa kontakter samt få erfarenheter från olika arbetsplatser. Gymnasiearbetet ska visa att du är är 

förberedd för det. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på 

att du är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde som gäller 

för den valda yrkesutgången.

Tänkbara framtidsyrken:
IT-tekniker, datortekniker, nätverkstekniker, programmerare, webbutvecklare m.m.

Foto: Anna-Lena Karlsson - Estet media
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Hantverk - frisör
Utbildningen Frisör är ett yrkesprogram som syftar till att utbilda kreativa och 

företagsamma frisörer. Efter utbildningen ska våra elever ha utvecklat en tro på sig själva och sina 

möjligheter, och de ska ha förmågan att anpassa sig till en föränderlig bransch.

Efter avslutad yrkesexamen har du fått en grundutbildning inom frisöryrket. I årskurs 3 har du även 

möjlighet att göra deltidsprovet för gesällbrevet. För att sedan ta gesällbrevet ska du göra 3000 

praktiktimmar på en salong efter studenten. Samarbete med företag inom branschen är en del av 

utbildningen för eleverna. 

Programmet ger dig möjlighet att erhålla grundläggande högskolebehörighet genom det 

individuella kursvalet.  

Studio Strå är Storsjögymnasiets egen frisörsalong som ligger på Färjemansgatan 15 i centrala 

Östersund. Där har våra elever teorilektioner och där erbjuder vi klippning, färgning och styling 

genom bokade kundbesök.

Foto: Johan Östgren - Estet media (samarbete med medie och frisörprogrammet)

dator- & kommunikationsteknik
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estet - media
Estetiska programmet med inriktning estetik och media är en högskoleförberedande utbildning 

som ger kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom media. Utbildningens mål är att ta fram 

kreativa och företagsamma medieproducenter samt att utveckla drivna, entusiastiska 

medieentreprenörer med en tro på sig själva och sina möjligheter. Efter studenten ska du ha en 

stark portfolio och förmågan att anpassa dig till en föränderlig bransch. 

Programmet ger behörighet till ett brett utbud av utbildningar på högskolor och universitet.

Under utbildningen jobbar våra elever med skarpa projekt tillsammans med väletablerade företag från 

näringslivet. Syftet är att stärka våra elevers portfolio men också för att verklighetsanpassa utbildningen. 

Beroende av vilken inriktning du väljer på högskolan, kan möjliga karriärvägar efter avslutad 

högskoleutbildning exempelvis vara fotograf, TV- och filmproducent, art director, programledare eller 

journalist. Möjliga yrkesutgångar är även webbdesigner, filmredigerare, författare, fotograf, 

grafisk designer, serietecknare och formgivare. 

Alla våra medieelever får sin egen Macdator med alla programvaror som behövs.

Foto: Tobias Clevenpalm - Estet media
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Estet- Bild och form
Estetiska programmet med inriktning bild & form är en högskoleförberedande utbildning som ger 

dig kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom bland annat konst, design och formgivning. 

Programmet ger även behörighet till ett stort utbud av andra utbildningar på högskola och 

universitet. 

Du får under din utbildning utveckla ditt eget konstnärliga uttryck genom att teckna, måla och arbeta med 

form på olika sätt, både digitalt och med traditionell teknik. Vi arbetar med akryl- olje- och akvarellmåleri 

samt screentryck och grafik. Du får också lära dig att tolka och analysera konst i olika sammanhang och 

miljöer. Vi går regelbundet på aktuella utställningar i Östersund med omnejd.

Vi jobbar med digital portfolio där du samlar dina verk som du skapar under din utbildning.

Alla elever får sin egen dator med de programvaror som behövs inom området.

Vi samarbetar mycket med de andra estetiska inriktningarna genom att göra produktioner tillsammans, 

bl.a. teaterföreställningar, musikal och andra konstnärliga projekt. 

Då har man också möjlighet att prova på de andra estetiska uttrycksformerna, musik och teater.

Foto: Johan Östgren Esest11b
Samarbete mellan estet & mediaprogrammet och frisörprogrammet
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estet - musik
Estetiska programmet med inriktning musik är en högskoleförberedande utbildning som ger dig 

kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom musik. Programmet ger även behörighet till ett 

stort utbud av andra utbildningar på högskola och universitet.

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina musikaliska färdigheter genom att sjunga och spela tillsam-

mans samt att utveckla ditt eget konstnärliga uttryck. Under hela din utbildning får du enskild undervis-

ning på ditt huvudinstrument och du har även möjlighet att välja ett bi-instrument från och med årskurs 

två. Du får också lära dig grunder i gehörs- och musiklära och även sjunga i vår kör under alla tre åren.

Du får också öva upp din scenvana genom att delta vid våra konserter som vi har på olika scener och 

platser runtom i Jämtland. På skolan finns också en musikstudio där du har möjlighet att spela in och 

producera din musik. Vi samarbetar med de andra estetiska inriktningarna genom att göra produktioner 

tillsammans, bl a teaterföreställningar, musikal och andra konstnärliga projekt. Då har man också möjlighet 

att prova på de andra estetiska uttrycksformerna bild & form, teater och media.

Foto: William Falk - Estet mediaFoto: William Falk - Estet media
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estet -  teater
Estetiska programmet med inriktning teater är en högskoleförberedande utbildning som ger dig 

kunskaper som möjliggör fortsatta studier inom hela teaterområdet. 

Programmet ger även behörighet till ett stort utbud av andra utbildningar på 

högskola och universitet.

Teaterinriktningen ger dig praktiska färdigheter som gör att du kan producera en teaterpjäs från idé till 

föreställning. Vi sätter upp egna pjäser och du får lära dig att skriva manus, regissera och att agera på 

scen inför publik. Du har också möjlighet att arbeta med mask, kostym, ljud och ljus. Du lär dig också att 

tolka och analysera pjäser och filmer och får regelbundet gå på olika föreställningar i Östersund med om-

nejd. På teaterinriktningen arbetar du mycket med din personliga utveckling, blir bra på att kommunicera 

med andra människor och att tänka kreativt i olika sammanhang. 

Vi samarbetar med de andra estetiska inriktningarna genom att göra produktioner tillsammans, 

bl a teaterföreställningar, musikal och andra konstnärliga projekt. Då har man också möjlighet att prova på 

de andra estetiska uttrycksformerna bild & form, musik och media.

Foto: William Falk - Estet media
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Teknik - informations- & medieteknik
Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik är en högskoleförberedande 

utbildning för dig som är intresserad av digital kommunikation genom datorer och 

mobila plattformar. Under utbildningen får du lära dig programmering och de programvaror som 

krävs för att t.ex. skapa egna appar och hemsidor. 

Under utbildningen kommer du att få lära dig teknikens roll i samhället med hänsyn till miljöfrågor och 

framtidens teknik samtidigt som du får lära dig de vanligaste programmeringsspråken. 

Tillsammans med våra företagskontakter kan vi erbjuda dig insikt i hur man arbetar med teknik idag, 

kundservice och förbereda dig för att kunna delta i och utveckla arbete med teknikutveckling i projektform.

Några populära och tänkbara framtidsyrken är bl.a. civilingenjör, systemvetare eller industridesigner 

Foto: Ron Haven
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fotboll - hockey - innebandyBarn & fritid -
Inriktningen Fritid och Hälsa har profilerna Fotboll, Hockey och Innebandy. 

Profilerna drivs i samarbete med JFA – Jämtlands fotbollsakademi, JHA- Jämtlands hockeyakademi och 

JIA- Jämtlands innebandyakademi. Du som elev erbjuds upp till nio timmars träning och teori per vecka.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som syftar till att ge eleverna en ökad förståelse för barns, 

ungdomars och vuxnas utveckling och erfarenheter. Programmet ska öka förståelsen för de faktorer som 

påverkar människors välmående samt utveckla elevernas kommunikation och pedagogiska förmågor så att du 

aktivt och positivt kan bidra till människors livskvalitet.

Efter yrkesexamen kan du välja att direkt börja arbeta som exempelvis tränare eller ledare inom 

hälsa eller fritidssektorn. Grunden har även lagts för dig som vill satsa yrkesmässigt på din idrott som elitidrottare. 

Programmet ger även möjlighet att erhålla grundläggande högskolebehörighet genom det 

individuella kursvalet eller via utökad kurs.

Foto: Ija Jälkentalo & Ida Sjödin - Estet media
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samhällsvetenskap -
Inriktningen Beteendevetenskap finns i tre profiler: fotboll, hockey och innebandy. 

Inriktningen Samhällsvetenskap finns i en profil: allmän.

Programmet ger dig behörighet till högskole- och universitetsstudier.

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och passar för dig som är intresserad av 

samhällsfrågor och vill få ökad förståelse för varför människor agerar som de gör. Vi erbjuder en rad olika 

inriktningar och profiler där du får möjlighet att kombinera dina teoretiska studier med ditt specialintresse. 

Inriktningen beteendevetenskap ger kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i 

olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som 

individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. 

Inriktningen samhällsvetenskap ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor 

utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse för 

samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.  

 Programmet har 
 2 inriktningar

Foto: William Falk- Estet media



19

Idrottsprofiler -
Här kan du välja att kombinera din idrottssatsning inom fotboll, hockey eller innebandy med 

studier på Barn- och fritids eller Samhällsvetenskapsprogrammet. 

StorsjöGymnasiet har även sökt tillstånd för att erbjuda Ekonomiprogrammet och 

Naturvetenskapliga programmet. 

Det ger då ytterligare möjlighet att kombinera studier med sin idrott.

Våra idrottsprofiler bedrivs av våra idrottsakademier JFA, JHA och JIA. Du tränar två till tre gånger i veckan 

beroende på vilken idrott du har valt. Särskilt fokus ligger inom idrottsämnet där du får reflektera över och 

utvecklas i sin roll som idrottare och ledare. Programmen ger behörighet till ett brett utbud av 

utbildningar på högskola och universitet.

Grunden har även lagts för den som vill satsa yrkesmässigt på sin idrott som elitidrottare eller ledare. 

Fotboll, hockey & innebandy

Foto: Ija Jälkentalo - Estet media
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Jämtlands första hockeyakademi

StorsjöGymnasiet har i samarbete med ÖIK, Östersunds ishockeyklubb, 
en hockeyutbildning som strävar efter att utveckla fler hockeyspelare i Jämtland och Härjedalen.
Hockeyakademin erbjuds till dig som vill läsa på Barn- och fritidsprogrammet eller Samhällsprogrammet. 

En kvalitativ hockeyutbildning som är till för alla som vill kombinera hockey med sin utbildning för 
unga hockeytalanger i Jämtland/Härjedalen

Våra instruktörer och pedagoger är välutbildade, har erfarenheter och en hög ambition 
för att ge den bästa möjliga utbildningen till våra elever.

Kvalitet och kompetens alltid en prioritet

Detta gör vi genom att:

Bedriva målinriktad träning med bra träningsfaciliteter på Östersund Arena och gymmet Inner Joy.

Ha två förmiddagsträningar i veckan.

Ha en ledarstab med istränare, målvaktstränare, fystränare och lärare i teori för att få en fördjupad kunskap i 
hockey.

JHA:S VISION
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Vi vet att gymnasietiden är viktig, och vi vet att du som söker till oss på StorsjöGymnasiet 
innebandyutbildning både vill satsa på gymnasiestudier och innebandy. StorsjöGymnasiet ser över 
möjligheten att starta en innebandyutbildning i samarbete med Jemtland Innebandy.   
Innebandyakademin erbjuds just nu till dig som vill läsa på Barn- och Fritidsprogrammet eller 
Samhällsvetenskapsprogrammet med start höstterminen 2018, det sistnämnda med 
beteendevetenskaplig inriktning.  Du kan kombinera dina gymnasiestudier med innebandyträning och 
träna 2 pass i veckan.  

Med hjälp av våra duktiga instruktörer utvecklar och förbereder vi eleverna för framtida utmaningar. Genom ett 
professionellt arbetssätt får ungdomarna kunskap, kompetens samt erfarenhet. Det kan vara som spelare men 
även i en framtida ledarroll. Eleverna förbereds för detta genom teori, fysisk träning och 
individuell spelarutveckling

Alla spelare ska både bli tekniskt och taktiskt skickligare. Det ska vara en stimulerande miljö där träningar och 
matcher håller hög kvalité. Akademins hörnstenar för att lyckas är lagarbete, laganda och sportsligt uppträdande. 
Det, tillsammans med vår värdegrund, skapar förutsättningar för en bra verksamhet.  Under år tre erbjuder vi 
ett antal individuella kurser. Eleverna gör sina val beroende på hur man vill att framtiden, på eller utanför inne-
bandyplanen, skall se ut. JIA samarbetar med StorsjöGymnasiet och de lokala innebandyföreningarna Jemtland 
Innebandy, IBF Frösön, Brunflo FK samt Krokom Innebandy. 

Målet

Förväntningar

JIA:S VISION
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StorsjöGymnasiet i samarbete med 
IFK Östersund,  Frösö IF, Ope IF och ÖDFF satsar 
hårt för att vara den bästa fotbollsutbildningen i 
Norrland. 
Lärare, instruktörer och elever ska känna stolthet och 
vara föredömen för sin omgivning 
och tillsammans jobba för att utvecklas utifrån sin 
kunskapsnivå och att göra sitt bästa i alla lägen.

Vår målsättning och ambition är att driva den största 
och vara den ledande fotbollsutbildningen för unga 
fotbollstalanger i Jämtland och Härjedalen

Utbildning, erfarenhet och ambition är den lyckade 
kombination våra instruktörer och pedagoger 
besitter för att ge den bästa möjliga utbildningen till 
våra elever.

Kvalitet och kompetens alltid en 
prioritet

Jämtlands största
fotbollsakademi

Detta gör vi genom att:

Bedriva målinriktad träning på bra tider och 
arenor. 

Alla träningar ligger på förmiddagar. Vi tränar på 
Jämtkraft Arena och ÖP hallen.

Fri tillgång till gymmet på Inner Joy.

Stor ledarstab kring JFA med akademichef, 
tränare, lärare för teorikurserna, målvaktstränare 
samt sjukgymnast.

Att öka elevernas kunskap i fotboll praktiskt och 
teoretiskt.

JFA:S VISION

Du kan kombinera fotboll med Barn & fritidsprogrammet 
eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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Följ våra elevers gymnasievardag

StorsjöGymnasiet

StorsjöGymnasiet

Storsjogymnasiet

jfa_jamtlandsfotbollsakademi

teater_storsjogymnasiet it_storsjogymnasiet

studiå strå storsjögymnasiet

JFA- Jämtlands fotbollsakademi

storsjögymnasiet

musik_storsjogymnasiet

media_storsjogymnasiet

bild_storsjogymnasiet

instagram

FAcebook
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -



Kontakt: Bettorpsgatan 10–12, 703 69 Örebro / Tel 019-603 28 30/ orebro@jbgymnasiet.se

www.jbgymnasiet.se/orebro

samarbete med 
näringslivet -med eleven  i fokus

Vi lägger stort fokus på att du ska få erfarenhet av den 
verklighet som väntar när du har tagit examen hos oss. 
Detta då vi anser att kunskap är värdefull när du vet hur du 
ska använda den och dessutom har självförtroendet att göra 
det. Nedan ser du några av de företag och 
organisationer vi samarbetar med.

ÖDFF            Mittuniversitet LoxySoft Frösö IF
Ope IF  IFK Östersund Östersundshem
IBF Frösön  Grizzly tryckeri Kaj 63   Brunflo FK 
Jemtland Innebandy   Turistbyrån      Krokom Innebandy 
H1   Jämtland Härjedalen Parasportförbund 
Inner Joy    ÖIK   Kids Östersund
Frisörföretagarna Arctura  Frösö flygplats
Djurmagazinet Storsjöteatern Storsjögruppen
Teknikland  Jamtli   Daus Tryckeri
 


