Hagagymnasiet - allmänt
Varför ska jag välja
Hagagymnasiet?
Här arbetar behöriga och
kompetenta lärare, som gillar sitt
jobb. Både elever och personal trivs
på Haga! Vi har en aktiv elevkår
som arrangerar roliga aktiviteter i
sann Hagaanda för att skapa
gemenskap över program- och
klassgränser. (Följ gärna Elevkåren
på @hagaandan på Instagram!
eller ta en titt på vår hemsida!)

APL - arbetsplatsförlagt
lärande

Vad betyder APL? APL betyder
arbetsplatsförlagt lärande, vilket
innebär praktik som är knuten till
kurserna du läser på
programmet.
Hur många veckor gör man APL?
Du är alltid garanterad 15
veckors APL, men på Haga får
du hela 19 veckors APL! Det är
viktigt att du tidigt lär känna din
framtida bransch och ges
möjlighet att växa in i din
yrkesroll.
https://hagagymnasiet.norrkoping.s När görs APL-veckorna?
e/elevsidor/elevkaren.html
Under årskurs 1 gör du tre
veckor. I årskurs 2 gör du åtta
Hela Hagagymnasiet utgår från
veckor och ytterligare åtta veckor
våra tre värdeord Samarbete,
i årskurs 3.
Omtanke och Möjligheter, där vi
Var gör man sin APL? Det beror
alla tillsammans strävar efter att ge på vilken yrkesutgång du väljer.
dig en riktigt bra gymnasietid!
Om du väljer att läsa till
Finns det något fik på skolan?
barnskötare genomförs APL
Ja, här hittar du Café BeHaga med på förskola. Vill du bli
alla sina godsaker! Cilla med
elevassistent är du på
kollegor erbjuder många nyttiga
grundskolan. Inom inriktningen
(och några lite mindre nyttiga :-) )
Fritid och hälsa kan du
och energiboostande alternativ. En exempelvis göra din APL på gym
god macka eller fräsch fruktsallad
eller hos en idrottslärare på en
gör att du orkar jobba på hela
grundskola.
vägen fram till lunch!
Får man välja sin APL-plats
Finns det hemklassrum?
själv? Nej, på skolan finns en
I möjligaste mån hålls klassen ihop APL-samordnare som ordnar och
i samma klassrum. Det skapar
har kontakt med APL-platserna.
struktur och trygghet! Men eftersom Kan man få busskort när man
olika ämnen kräver olika
åker till APL-platsen?
utrymmen/utrustning behöver vi
Ja, om du har längre än 6 km till
ibland byta sal.
APL-platsen från hemmet.
Får man en egen dator? Ja, på
Vad gör man egentligen på sin
Hagagymnasiet får du en
APL?

Chromebook att använda under din
studietid här.
Kan man få hjälp med tekniken på
skolan?
Ja, på Haga finns det både ITtekniker och IT-pedagog på plats
på skolan. Bra va? :-)
Är det svårt att komma in?
Frågan är knepig att besvara,
eftersom det beror på ditt eget
meritvärde i jämförelse med hur
många andra som söker till
programmet varje år. Hösten -20
hade vi ganska många elever på
reservlistan! Ett tips är att du
kontaktar vår studie- och
yrkesvägledare Berit Eriksson för
att få reda på förra årets
meritpoäng! Kontaktuppgifter hittar
du på vår hemsida!
https://hagagymnasiet.norrkoping.s
e/kontakt.html

Du följer din handledares
arbetsdag och tar del av det som
sker på din arbetsplats. Efterhand
genomför du allt mer avancerade
arbetsuppgifter självständigt, allt i
linje med kursplaner och
programmets examensmål.
Du kan läsa mer om vilka
uppgifter som utförs under APL
på vår hemsida. Klicka i gröna
rutan “APL” så hittar du på nästa
undersida uppgifter som ger dig
en bild av vad den här delen av
utbildningen innebär.

Val under tiden: inriktningar och
kurser

Basket-, Friidrotts- och
Idrottsgymnasiet

Vilka inriktningar och yrkesutgångar
finns?
Haga erbjuder båda inriktningarna
på Barn och fritid: Pedagogiskt och
socialt arbete samt Fritid och hälsa.
Vad kan man bli?
De vanligaste yrkesutgångarna är
barnskötare, elevassistent,
personlig assistent/stödassistent,
instruktör inom fritid och hälsa,
samt väktare.
Får man högskolebehörighet? Du
kan alltid styra dina kursval så att
du får med dig grundläggande
högskolebehörighet från
BF/Ledarskap. Många väljer faktiskt

Vi har många elever som
kombinerar studier på
BF/Ledarskap med en
idrottssatsning - ibland till och
med på elitnivå!

https://hagagymnasiet.norrkoping
.se/utbildningar/ledarskap--bf.html

Läs mer om basket-, friidrottsoch idrottsgymnasiet: våra lokala
och nationella idrottsutbildningar
på Hagas hemsida!
https://hagagymnasiet.norrkoping
.se/utbildningar.html

att läsa utökat program genom att
dessutom läsa ytterligare kurs i
matematik och/eller historia för att
få rätt behörighet för vidare studier.
Studier på Haga - stort som
smått!

Framtid

Hur långa är skoldagarna?
Skoldagens längd varierar men de
är ungefär 7- 8 timmar om dagen,
ofta börjar du strax efter kl 08 och
slutar runt kl.16.
Är det mycket teori? Mängden teori
beror på vilket ämne som studeras,
vilket innebär att det varierar mellan
lektionerna.
Är det mycket läxor? Om du
utnyttjar lektionstiden och
Hagatimmarna väl behöver det inte
bli så mycket hemarbete för dig!
Vissa ämnen kan dock kräva mer
läxtid än andra - men det är också
olika från individ till individ.
Blir det många prov?
På BF/Ledarskap är det stor
variation och omväxling vad gäller
examinationsformer. Allt från
gruppredovisningar, seminarier,
enskilda arbeten, prov eller
praktiskt genomförda moment.
Lärarna och eleverna kommer ofta
överens om hur
kunskapsredovisningarna/
examinationerna ska se ut. Du får
vara med och påverka!
Är läromedlen digitala?
Huvudsakligen är läromedlen
digitala men beroende på kurs som
studeras används också vanliga
böcker. Variationen är viktig! Om du
behöver inlästa läromedel hjälper vi
till med det.

Varför ska jag välja
Hagagymnasiet?
Här arbetar behöriga och
kompetenta lärare, som gillar sitt
jobb. Både elever och personal
trivs på Haga! Vi har en aktiv
elevkår som arrangerar roliga
aktiviteter i sann Hagaanda för att
skapa gemenskap över programoch klassgränser. (Följ gärna
Elevkåren på @hagaandan på
instagram eller ta en titt på vår
hemsida!
https://hagagymnasiet.norrkoping
.se/elevsidor/elevkaren.html
Hela Hagagymnasiet utgår från
våra värdeord Samarbete,
Omtanke och Möjligheter, där vi
alla tillsammans strävar efter att
ge dig en riktigt bra gymnasietid!
Efter BF/Ledarskap på Haga?
Efter dina år på Haga finns det
många alternativ! Våra fd elever
hittas på många olika ställen och
många har redan fasta
anställningar inom sina
respektive yrkesutgångar eller
har fått vikariat där yrkeslivet
inleds. En hel del väljer att
studera vidare på antingen
universitet eller yrkeshögskola.

Hur många elever är det per klass?
Till årskurs 1 tar vi in 31 elever i
varje klass på BF/Ledarskap. I
årskurs 2 och 3 kan gruppernas
storlek variera något från år till år
beroende på elevernas
inriktningsval.
Får jag en mentor?
Självklart! I årskurs ett satsar vi på
tre mentorer i varje klass - det ger
dig och dina klasskompisar en trygg
start på gymnasietiden.
Hur ser ett typiskt schema ut?
Enklast är om du kollar in schemat
via Hagagymnasiets hemsida! Sök
på klass L1a eller L1b för att se
nuvarande ettors scheman.
https://hagagymnasiet.norrkoping.s
e/startsidelankar/schema.html

Välja rätt är inte alltid lätt!
Hur vet du att du gör rätt val för
just dig? Vad är viktigt att vara
intresserad av för att trivas och
utvecklas på BF/Ledarskap?
Du är intresserad av människor
och att arbeta med människor i
olika åldrar. Du tycker om att
leda, utveckla, undervisa, möta
och assistera människor på olika
vis.
Du är nyfiken på och vill utveckla
din förmåga att samverka och
samarbeta med andra då vi
arbetar mycket i grupp under
utbildningen.
Du vill även utveckla din förmåga
att kommunicera med andra och
prata inför andra. Detta
förekommer en hel del på
utbildningen redan från start!
Ta hjälp av din egen studie- och
yrkesvägledare, eller hör av dig
till oss på Haga! Vår SYV Berit
Eriksson kan sitt BF/Ledarskap
och hjälper dig gärna hitta rätt.
Alla kontaktuppgifter hittar du på
hemsidan. Välkomna!
https://hagagymnasiet.norrkoping
.se/kontakt.html

Stöd under studietiden
Vad finns det för hjälp och stöttning
att få om jag behöver lite extra hjälp
med mina studier?

På Hagagymnasiet finns många
tillfällen till stöd utlagt i schemat.
Förutom den hjälp du alltid får av
dina lärare och din mentor så ska
du passa på att gå på det som vi
kallar Hagatimmarna. Det finns två
sådana tillfällen per vecka. Alla dina
lärare finns tillgängliga, du behöver
bara kolla på schemat i vilken sal
de sitter, redo för att hjälpa dig med
det du kanske behöver få förklarat
för dig en gång till. Eller, om du
varit sjuk och behöver ta igen
någon uppgift. Du är alltid
välkommen. Dessutom finns det
räknestugor, där vi gnuggar
“matematik-knölarna” lite extra
tillsammans med lärare på plats.
Elevhälsa - hur ser det ut på
Hagagymnasiet?
På Haga finns det ett starkt
elevhälsoteam. Du möter kurator,
skolsköterska, specialpedagog och
studie- och yrkesvägledare. På
plats hos oss finns även
bibliotekarie, IT-pedagog och ITtekniker som stöttar dig i din
skolvardag. Antingen bokar du tid
själv, eller så hjälper din mentor
dig. Läs mer på vår hemsida!
https://hagagymnasiet.norrkoping.s
e/elevstod.html

