
Fokus 
på eleven 
+ utøveren



+
Skole + idrett

+



+
Skaff deg generell eller spesiell 
studiekompetanse, samtidig som 
du tester ut hvor langt du kan 
nå i din idrett

+



+

Engasjerte og motiverte lærere, 
instruktører og administrasjon 
gir et best mulig faglig og 
sportslig utbytte

+



+

Trenere med spesialutdanning og 
erfaring fra toppidrett

+



Idrett + trening



+

Idrett + trening

Du blir inkludert i et 
motivert treningsmiljø



+

Idrett + trening

Sentralt beliggende «midt i 
smørøyet» i Haugesund 
Idrettspark



+

Idrett + trening

HTG har tilbud til utøvere i  
de fleste idretter



+

Idrett + trening

Skreddersydd treningsopplegg 
i tett samarbeid med deg og 
klubben din



+

Idrett + trening

Basistrening
Basistrening på eget 
treningssenter, bemannet 
med kompetente trenere, fire 
morgener i uka



+

Idrett + trening

Eget treningssenter 
– tilgjengelig før og 
etter skoletid



+

Idrett + trening

Samarbeid med:
§ Sunn Idrett
• Olympiatoppen
§ Idrettsklubber



+

Høy kvalitet på 
utdanningen

Mindre elevgrupper - god 
oppfølging av den enkelte

Godt tilrettelagt for realfag, 
språkgrupper og andre 
programfag



+

Høy kvalitet på 
utdanningen

Dyktige faglærere



+

Høy kvalitet på 
utdanningen

Gode eksamensresultater



+
Generell + spesiell 
studiekompetanse

+



+
Studiekompetanse åpner døren 
til videre studier på høyskole 
+ universitet

+



+
Våre to utdanningsløp fører 
fram til generell studiekompetanse, 
og mulighet for spesiell 
studiekompetanse (REALFAG)

+



+
Studiespesialisering med 
toppidrett gir bedre muligheter 
for å ta realfag enn hva 
programområdet idrettsfag gir

+



Vg1

Vg2

Vg3

Fellesfag + Toppidrett 1

Realfag 
+ Konkurranse-
og toppidrett 2

+ Fellesfag

Realfag 
+ Konkurranse-
og toppidrett 3 

+ Fellesfag

Språk, samfunnsfag og økonomi
+ Konkurranse- og toppidrett 2 

+ fellesfag

Språk, samfunnsfag og økonomi
+ Konkurranse- og toppidrett 3 

+ Fellesfag



Realfag 
Vg2 og Vg3

Matematikk realfag R1 + R2

Biologi 1+ 2

Kjemi 1+ 2

Fysikk 1 + 2Våre 
programfag

Matematikk samfunnsfag 
S1 + S2



Språk, samfunnsfag og økonomi 
Vg2 og Vg3

Engelsk 1+ Engelsk 2

Markedsføring 
og ledelse 1 + 2

Økonomistyring + 
Økonomi og ledelse

Sosiologi og 
sosialantropologi + 

Politikk og 
menneskerettigheter

Våre 
programfag

Rettslære 
1 + 2

Psykologi 
1 + 2



+

Sosialt + trivsel

Mindre elevgrupper gir lærere 
mulighet til god oppfølging 
av hver enkelt elev



+

Sosialt + trivsel

Trening på tvers av 
klasser og trinn



+

Sosialt + trivsel

Sosial kickstart med 
bli kjent-tur til Etnefjellene 
på Vg1 
(Koronaforbehold)



+

Sosialt + trivsel

Treningsleirer til 
Spania for alle trinn
(Koronaforbehold)



+

Sosialt + trivsel

Sosiale aktiviteter gjennom 
hele skoletiden



+
Praktisk info

+



Ukeplan Vg1 - eksempel
0700
0800

Åpen skole  fra kl 7.30– mulighet for trening / lekser

Hall kan 
brukes 
etter 

inngått 
avtale i 
helg og 
ferier

0810
0940

Toppidrett Toppidrett Kropps-
øving

Toppidrett 
Basistrening

Toppidrett

0950
1120

Fag

1120
1150 Lunsj – mulighet for kjøp av varm og kald mat i kantinen
1150
1320

Fag

1330
1500

Fag

1500
2100

Mulighet for trening i skolens treningssenter frem til kl 21



Hva går skolepengene til

Skolepenger 2021/2022
• 1 500,- ved opptak 
• + 2 472 ,- pr mnd/10 mnd

(med forbehold om vedtak av 
Statsbudsjettet)

Skolepengene dekker blant annet
• treningstilbud utover toppidrettsfaget med 3 t/u
• bli kjent-tur (Vg1-elever)
• årlig treningsleir på Vg1, Vg2 og Vg3
• nøkkelkort til skolens treningssenter
• utstyrspakke med treningstøy
• idrettslige skolelagsturneringer/-turer
• utlånsbøker/digitale bøker



+

Gunstige 
ordninger

Ved kjøp av Mac og 
Polar pulsklokke



Opptak

Søk både på 

www.vigo.no og på  
Søknadsskjema på nettsiden vår

Første inntak i perioden mars/april 2021

haugesund-toppidrettsgymnas.no

Søknadsfrist er 1. mars



Du kan vinne et stipend tilsvarende 
skolepengene! Verdi ca 20 000,- !

Hvis vi kan avholde Bli Kjent Samling for Vg1 m/foresatte i 
juni 2021 vil trekningen foregå da.

Hvis koronasituasjonen tilsier at vi ikke kan det, vil 
trekningen foregå på en gitt dato som vil bli publisert på våre 
nettsider og FB-side.

Alle som har takket ja til skoleplass på 
Vg1 skoleåret 2021-22 pr 1.juni 2021 

vil være med i trekningen



HTG har blant annet 
eget testrom, 
auditorium og lesesal



Har du spørsmål?
Kontakt oss!

haugesund-toppidrettsgymnas.no

Leif (idrett) 
leif@htg.vgs.no

Anita (andre fag) 
anita@htg.vgs.no

Nils Olav (idrett) 
nils.olav.fjeldheim@htg.vgs.no

eller les mer på


