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HAGA BG
Verksamhetsplan 2018-2019
Inledning
Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra Haga BGs verksamhet. Innehållet i
verksamhetsplanen skall beskriva vad vi som NIU och basketgymnasium står för och vad
det innebär att gå på vårt basketgymnasium. Verksamhetsplanen ska fungera som ett
stöd för elever, tränare, lärare och föräldrar. Verksamhetsplanen utvärderas och
revideras årligen.

Vår vision: ”Elitsatsning med omtanke”.
Haga Basketgymnasium ska ha ett helhetsperspektiv och erbjuda eleverna en bra
gymnasie-utbildningen i kombination med en elitsatsning inom basket. Verksamheten
bygger på vår värdegrund där samarbete, omtanke och möjligheter är våra viktiga
kärnvärden.
Omtanke är ett av våra absolut viktigaste ledord. På Hagas Basketgymnasium tillåts alla
att ha sina egna drömmar och visioner för att uppnå det de vill med basketen och
skolan. Vi vill ha en gemenskap där alla känner sig välkomna och detta behöver inte
enbart handla om basket. För att må bra och kunna få energi för att orka med studier
och träning behövs en sund inställning till kost och hälsa. Vi inspirerar och lär våra elever
om hur man tar väl hand om sig själv så att man orkar spela och träna för att nå toppen.
Samarbete: Med engagemang, uppmuntrande och samspelt ledarskap i en inspirerande
miljö vill vi att våra elever ska kunna utvecklas som basketspelare. Vi peppar varandra till
att jobba framåt mot våra drömmar och visioner och uppmuntrar våra elever till att våga
prova och våga sikta högre. Vi bryr oss om varandra och behandlar alla med respekt. Det
skapar trygghet och trivsel i skolan och på träningsområdena. Tillsammans arbetar vi för
att kontinuerligt utveckla individens färdigheter som idrottare och människa för ett
aktivare och roligare liv.
Möjligheter: Alla kan utvecklas om man vill men många juniorer vet inte riktigt vad som
krävs för att ta steget fullt ut i en elitsatsning. Detta informerar vi om och lär ut på ett
stimulerande sätt kontinuerligt både i träning och i teoriutbildningen. Vi måste
förbereda dem för vad som väntar, därför behöver vi en naturlig progression. Vi
uppmuntrar till både bredd och elit då båda behövs för att de andra ska bli möjligt –
utan bredd kan man inte få någon elit och utan elit kan man inte få någon bredd. Vi ser
våra elever som


blivande elitspelare



framtidens ideella ledare och basketambassadörer



kommande baskettränare
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Verksamhetsbeskrivning
Eleverna i årskurs 1-3 som går på vårt basketgymnasium ska tas väl om hand på ett sätt som
stimulerar till att nå nationell elit och klara som lägst godkända betyg i alla ämnen.
Undervisningen följer Svenska Basketbollförbundets studieplan och är utformad för att
utveckla eleverna till bättre och mer allsidiga basketspelare.

Kurser på Basketgymnasiet:
Gemensamma kurser (basket)
 Idrottsspecialisering 1 och 2
 Tränings- och tävlingslära 1 och 2

400 p
200 p
200 p

Valbara kurser (utökad kurs)
Idrottsledarskap eller Idrottspecialisering 3

100 p

Kurser inom ordinarie gymnasieprogram

2100 p

Totalt

2500 / 2600 p

Schema
Basket & Fysträning

ÅK 1
ti 07.45-09.30
to 07.45-09.30

Teoriutbildning

to 15.10-16.10

Åk 2 och 3
må 07.45-09.30
on 07.45-09.30
fre 13.30-15.00
fre 15.00-16.10

Elever 2018-2019
Läsåret 2018-2019 har vi totalt 45 elever inskrivna på Haga BG, fördelade enligt följande:
Årskurs 1 = 24 elever (8 flickor, 16 pojkar)
Årskurs 2 = 10 elever (1 flicka, 9 pojkar)
Årskurs 3 = 11 elever (6 flickor, 5 pojkar)
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Samarbetet med Elitklubben Norrköping Dolphins
Genom vårt avtal med Norrköping Dolphins får vi ett nära samarbete med elitlag i basketligan
både på herr och damsidan. Haga BGs instruktörer är knutna till Dolphins och arbetar både
med eleverna på Haga BG och med elitlagen.
Träningen sker på både skol- och kvällstid i Dolphins toppmoderna hemmahall Stadium Arena.
En nybyggd arena med goda träningsmöjligheter, särskilt byggd för basket på elitnivå.
Kopplingen till elitlagen ger eleverna en klar bild av vad som krävs för att spela elitbasket. Att
ha Sveriges elitspelare, som kan berätta om sina egna erfarenheter för våra elever, på samma
arena under skoltiden inspireras eleverna till att våga satsa fullt ut på basket.

Elevboende
Hagagymnasiet har ett elevboende för de elever som har en lång resväg till skolan.
Elevboendet ligger intill tränings- och tävlingsarenan Stadium Arena. På elevhemmet arbetar
fritidssamordnare - dagtid, kvällstid och helger. Aktiviteter anordnas flera kvällar i veckan för
de elever som bor där. Det finns tillgång till gym, bastu och samlingsrum. För en ökad trygghet
finns ett bevakningsföretag som de boende kan kontakta när personal inte är i tjänst. Nattetid
sker inre och yttre bevakningsronder av vaktbolaget.

Uppföljning verksamhetsplan 2017-2018
o

Målet var att förbättra studiesituationen. Åtgärder har vidtagits men har inte varit
tillräckliga. Det finns fortfarande utvecklingspunkter och målet kommer att vara prioriterat
i kommande verksamhetsplan.

o

Införandet av en kurator med extra fokus på den stress som är kopplad till idrottselevernas
speciella situation med höga krav inom både skola och basket har fungerat bra. Flera
elever har fångats upp. Ett mål var också att informera om fördelarna med att läsa
programmet på fyra år för att minska stress och öka måluppfyllelse. Eleverna har fått den
informationen men få elever har valt att läsa på fyra år. Vi kommer under nästa läsår att
lägga ännu mer energi på att tydliggöra detta för eleverna.

o

Vi har fokuserat på att förbättra samarbetet mellan Dolphins coacher och Haga BG
coacherna genom att bland annat Dolphins ansvarar för att tränarna, för de lag våra elever
spelar i, löpande men minst med två månaders mellanrum rapporterar hur Haga BG
eleverna presterar på träning samt frånvaro till Haga BGs tränare. Särskilt för damernas
utvecklingslag. Det har fungerat bra. I de fall det inte fungerat helt tillfredsställande ser vi
att det är kopplat till personer.

o

Arbetet med att öka vi-känslan och göra Basketgymnasiet mer synligt på skolan har
fungerat bra genom vissa event och trygghetsskapande åtgärder. Detta bekräftas av
resultatet i årets elevenkät.
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o

Vidareutveckling av metoderna kring rekrytering och marknadsföring har fungerat bra och
vi har haft mer ansökningar detta år än något annat år. Dolphins coacher har inte fått
broschyrer i den utsträckning vi tänkt och det behöver förbättras till nästa läsår.

o

Ett viktigt mål var att få alla elever att dokumentera sin träning. Genom införandet av XPS
har detta ökat markant.

o

Utbildning i att sitta i sekretariatet har genomförts till viss del. Förbättringar för att alla
elever ska klara utbildningen kommer att ske till nästa läsår.

Verksamhetsplan 2018-2019
o

Målet är att ytterligare förbättra studiesituationen för eleverna genom bättre
kommunikation mellan BG, mentorer och lärare. Haga BG kommer att besöka varje
arbetslag för att informera mer om BGs verksamhet. BG ska skicka ut information om
viktiga baskethändelser till all personal på skolan. Det finns fortfarande utvecklingspunkter
(bland annat schemaläggningen) och målet kommer att vara prioriterat. Specialpedagog
ska knytas särskilt till Basketgymnasiet och besöka elevboendet varannan vecka för att
knyta kontakter och fånga upp de som behöver hjälp tidigt.

o

Fokusgrupper ska hållas med basketeleverna 1-2 gånger per år för utvärdering av
verksamheten

o

En idrottslärare har utsetts till kontaktperson för idrottsämnet som ingår i ”ordinarie”
program och specialidrottsämnet för att förbättra samordning mellan ämnena samt vid
behov vara behjälplig vid betygsbedömningar.

o

Samarbetet mellan Dolphins coacher och Haga BGs coacherna /skolan kommer att fungera
bättre under kommande läsår då informationen och återkopplingen kring kommuniceras
bättre.

o

Under året ska vi arbeta aktivt med att försöka få in fler flickor till läsåret 19-20 för att få
en jämnare fördelning. Vår kurator kommer även att lägga lite extra fokus på tjejerna då vi
har mest manlig personal i BG detta läsår

o

Utbildning i att sitta i sekretariatet har lagts in i teoriplaneringen. Eleverna ska få välja
inriktning sekretariat/statistik. De kommer sedan få erbjudande om att få sitta på Dolphins
matcher mot ersättning.

o

Vi har tidigare haft samma tränare för tjejer och killar. Detta läsår kommer vi att dela upp
det så att killarna har en tränare och tjejerna en annan. Detta beror delvis på att vi ökar
antalet elever och att träningen kan anpassas bättre till respektive målgrupp.

o

Vi kommer lägga extra fokus på en tydlig kommunikation kring elevens utvecklingsplan
och förväntningar på ex återkoppling, enskilda samtal/planering då vi upplever att
elevernas förväntningar kring detta inte riktigt återspeglar verkligheten.
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o

Vi kommer att arbeta vidare med elevernas träningsdokumentation för att ytterligare höja
kvaliteten på detta. Samarbete med idrottslärarna kring träningsdokumentation kommer
att ge eleverna mer tid. Vi fortsätter med XPS för dokumentation av träningen då det
fungerat bra. Appen underlättar elevernas dokumentation. Vårt mål är att hundra procent
ska svara att de dokumenterar sin träning. Coacherna i Dolphins kan få licenser så kan de
notera i xps så att Haga BG instruktörer ser det.

o

Dolphins ska tillhandahålla biljetter till skolan under året för att på så sätt marknadsföra
samarbetet kring Haga BG. I samband med lagfotografering ska bilder tas på basketgymnasiets elever. Vi kommer även under året att ta fram en ny broschyr med
information om basketgymnasiet.

Personal Läsåret 2018-2019

Mentor & samordnare,
Basketinstruktör för tjejerna

Kontaktperson för Dolphins tränare
Paul Burke, Sportgruppen Telefon: 073-145 01 10
Mail Brkpaul@comcast.net

Johan Lind, Steg 4 tränare,
Telefon: 070-494 65 73
Mail claesjohan.lind@norrkoping.se

Rektor:
Patrik Lindström
Telefon: 073-020 15 18
Mail: patrik.lindstrom@norrkoping.se

Basketinstruktör för killarna
Joakim Källman, Steg 3 tränare
Telefon: 073-565 85 78
Mail joakim.kallman@dolphins.se

Fysiologisk träningsinstruktör

Ansvarig Norrköping Dolphins:

Mikael Stenbom, steg 3 tränare
Telefon: 073-674 45 39
Mail: mikael.stenbom@norrkoping.se

Patrik Rosenlund, Klubbdirektör
Telefon: 0709- 92 24 49
Mail: patrik.rosenlund@dolphins.se

Kurator
Annette Stenlåås 073-0201199
annette.stenlåås@norrkoping.se

Övergripande ansvar för Haga BG
Susanne Gurander, Adm.chef Hagagymnasiet, Telefon:
072-574 99 13
Mail susanne.gurander@norrkoping.se

Specialpedagog
Anna Skärnell 072-5974029
anna.skarnell@norrkoping.se
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