Til deg som vurderer toppidrettsgymnas etter 10. klasse

Haugesund Toppidrettsgymnas tilbyr studiespesialisering med toppidrett, og et mangfold av idretter,
deriblant badminton. Skolen har et eget treningssenter i underetasjen. Treningshall/basisrom,
slyngerom, styrkerom og utholdenhetsrom. I tillegg er skolen plassert i Haugesund Idrettspark med
gåavstand til våre andre treningsfasiliteter. Våre toppidrettselever får tilgang til vårt treningssenter
på fritiden gjennom et adgangskort. Treningssenteret er bare stengt i sommerferien evt. under
vedlikeholdsarbeid.
Se info om skolen her:

https://youtu.be/SQiEJgCAQzQ

Vi har et godt samarbeid med idrettsklubber som har idretten sin representert på skolen.
Badmintonutøverne hos oss, har Sondre Flåten Jørgensen som trener både i klubb og på skolen. Det
betyr at de får et helhetlig sportslig opplegg.
Se hva Sondre og andre sier om skoleopplegget her: https://youtu.be/872NoC-EQZ0
Skolen tilbyr både generell og spesiell studiekompetanse. Vi tilbyr et bredt utvalg av programfag
både innen realfag og i samfunnsfag, språk og økonomi.
Videre har vi en flott kantine som serverer varm lunsj / middag til en god pris hver dag. I tillegg
serveres havregrøt uten kostnad, i vinterhalvåret. Dette er spesielt hybelelevene glade for! Vi har en
lærer som har spesielt ansvar for elever som bor på hybel og arrangerer diverse opplegg for disse. Vi
har ikke et internat, men en portefølje av hybler/leiligheter i nærområdet til skolen. Leiemarkedet på
Haugalandet er rimelig sammenlignet med storbyene.
Den beste informasjonen får en selvsagt om en har anledning å komme på besøk, se på anleggene,
få snakket med tilsatte og kunne spørre om det en lurer på. Så dersom du / dere har anledning å
komme til Haugesund en dag, er dere hjertelig velkomne. Bare ta kontakt med undertegnede.
Ellers vil du finne relevant informasjon på vår hjemmeside https://haugesundtoppidrettsgymnas.no/
Inne på denne siden er det flere informasjonsfilmer som beskriver skolen, https://haugesundtoppidrettsgymnas.no/film/
I tillegg vil en selvsagt finne noe informasjon på våre Facebook- og Instagram sider.
Håper denne informasjonen gir deg lyst til å finne ut mer om tilbudet på HTG og at du vil vurdere oss
som et mulig alternativ. Vi har en ambisjon å bygge opp et veldig godt utviklingsmiljø rundt deg!
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