Lokal Hockeyutbildning
Barn- och fritidsprogrammet
Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska/andra språk 1

600
100
50
100
100
50
50
50
100

Programgemensamma
karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a 2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a 2
Svenska/andra språk 2

700
100
50
100
100
100
100
50
100

Inriktning Fritid och hälsa
Fritids- och
friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap

300

Programfördjupningar
Träningslära 1 - Hockey
Fritidsmiljöer och arenor
Drift och underhåll av
fritidsanläggningar
Aktivitetsledarskap
Entrepenörskap
*Svenska 3
Alt. val
*Historia1a2 + Psykologi 1

600
100
100

200
100

100
100
100
100
50+50

Individuella val
Idrott och hälsa 1- Specialisering
Val av en kurs från det allmänna
utbudet för ind. val i Åk2

200
100

Gymnasiearbete

100

Totalt:

100

2500

Som elev vid Lokal HG läser du 200p i
Hockey. Utöver ovanstående studieplan
har du möjlighet att läsa ytterligare
behörighetsgivande kurser som utökat
program.
Ansökan görs via
www.mittgymnasieval.nu och då väljer
du vilket HG-gymnasieprogram (BF, EK,
NA eller SA) som du önskar gå. Sista
ansökningsdag är 4 februari 2019.

Lokal Hockeyutbildning (Lokala HG)
Hösten 2015 startar ett lokalt ishockeygymnasium i Luleå. Fler ungdomar får
chansen att utvecklas inom sin idrott. Alla hockeyspelare är välkomna, såväl tjejer
som killar.
Vi har en unik samverkan mellan skola, förenings-och näringsliv där Brooklyn
Tigers står för tränarkompetens och Luleås näringsliv bidrar med medel till bland
annat ledarutveckling. Lokal Hockeyutbildning kan sökas via följande program:
•• Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
•• Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
•• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
•• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap
Barn- och fritidsprogrammet - Inriktning Fritid och hälsa
Barn- och fritidsprogrammet med Ledarskap och hälsa i fokus är för dig som vill
arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och
även hur du själv agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang.
Första läsåret läser du i huvudsak gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen, för att sedan gå in i inriktningen fritid och hälsa. Här får du
kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.
Inriktningen ger dig följande yrkesutgång: Fritidsverksamhetspersonal.
Vägar vidare: Barn- och fritidsprogrammet ger dig goda förutsättningar att studera
vidare efter gymnasiet. Med hjälp av kurser inom programfördjupningen såsom
Svenska 3 och Matematik 2a kan du förbereda dig för vidare studier. Som
NIU-elev har du rätt att läsa ytterligare kurser som utökat program för att uppnå
en grundläggande behörighet, exempelvis Engelska 6.
Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina
studier.

Läs mer om Lokal Hockeyutbildning på:
idrottsutbildning: www.lulea.se/gymnasieskola/

Kontakta oss gärna!
Studie- och yrkesvägledare: Eva Tervaniemi
0920-45 36 93 eva.tervaniemi@skol.lulea.se

Rektor: Ida Henriksson
0920-45 34 54 ida.henriksson@skol.lulea.se

