Vill du träna
simning på skoltid?
EFFEKTIVT SCHEMA
STARK GEMENSKAP
UNIKA PROGRAM
HÄLSOPROFIL

I SAMARBETE MED VÄSTERÅS SIMSÄLLSKAP

Välkommen till JENSEN!

Satsar du seriöst på simning?

Vi är en personlig gymnasieskola med bästa läge mitt i centrala Västerås. Hos oss får du som elev mycket lärartid och

Då är idrottsutbildningen (LIU) på JENSEN gymnasium Västerås något för dig! Vi samarbetar med Västerås

möjlighet att nå höga studiemål. Många av våra elever pendlar till skolan eftersom vårt speciella schema gör det lättare

Simsällskap för att ge ungdomar i Västerås möjlighet att nå framgång i både idrotten och skolan. Träningen

att planera sin egen tid och få ihop både idrott, läxor och studier. Är du en elev som har höga ambitioner och vill satsa
både på dina studier och din sport och samtidigt få verktyg för att må bra och hitta balans i livet - då kan JENSEN vara

som bedrivs på skoltid är seriös och kräver mer tid än den som normalt är schemalagd. Utbildningen vänder
sig därför i första hand till dig som redan är medlem i och tränar med Västerås Simsällskap.

något för dig!

Varma hälsningar,
Rektor Annika Skoog & alla lärare på JENSEN gymnasium Västerås

UTMÄRKANDE FÖR OSS

JOAKIM HÅKANSSON,
EKONOMILÄRARE

PROGRAM
Vi erbjuder Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet i Västerås.
För samtliga program kan vi erbjuda intressanta

•

Alltid lärarledd undervisning.

•

Studiero och trygghet.

•

Förbereder för universitet och högskola.

•

Traditioner som ger gemenskap.

•

Högt tempo, avancerad nivå och mer
läxor för att nå de högsta betygsstegen.

•

Samarbeten med lokala näringslivet,
verkligheten i att driva företag.

•

Hälsoprofil - mental träning, mobilfria

VAD INGÅR I IDROTTSUTBILDNINGEN?
•

i veckan med Västerås Simsällskap.

lektioner, pedagogiska promenader.
•

fördjupningskurser som gör dig extra väl förberedd
för studier och arbetsliv.

E K O NO M I
Juridik (JUR)

S A M H Ä LLS VE T E N SK AP
Psykologi (BET)

NAT U R VE TE N SK AP
Natur (NA)

med föreläsningar och undervisning under för- eller
eftermiddag. Resten av dagen har du möjlighet att gå
på SMART study (läxhjälp) där lärare är tillgängliga för

som du är intresserad av. Som individuellt val
väljer du Idrott och hälsa - specialisering 1 och 2.
Det är inom ramen för dessa kurser som träningen

träningsprogram.

genomförs. För att vi ska veta hur många sökande

Idrottsteori vid återkommande teoripass.

•

Träning, undervisning och stöttning från både
klubbtränare och behörig lärare.

•

Du söker som vanligt till det gymnasieprogram

Styrketräning på skoltid med individuellt framtagna

•

SCHEMA SOM PÅ UNIVERSITET
JENSENs schema liknar det på universitet eller högskola

Träning på skoltid inom din idrott, i snitt två pass

HUR SÖKER MAN?

vi har som väljer vår lokala idrottsutbildning ska du
dessutom göra en separat ansökan för den. Det är
dock inte den som avgör om du kommer in, utan
det är dina betyg.

Du tar del av de delar i JENSEN gymnasiums koncept
som främjar hälsa och goda prestationer, såsom daglig
mental träning, hälsosam mat och en sockerfri skoldag.

att du ska få mer stöd för att nå dina målbetyg. Självklart
uppfyller vi alltid garanterad undervisningstid.

I SAMARBETE MED

ELEV FÖR EN DAG
Prova att vara elev för en dag på JENSEN! Du får möjlighet att prova på hur det är att gå hos oss
genom att följa med en klass, delta på lektioner och se hur vi jobbar med våra program.
Anmäl dig på vår hemsida:
jensengymnasium.se/vasteras
Välkommen!

JENSEN GYMNASIUM
STORA GATAN 50

TEL: 021-470 34 60
VASTERAS@JENSENGYMNASIUM.SE
JENSENGYMNASIUM.SE/VASTERAS

AVS: JE NSE N GYM N A SIUM, BOX 111 24, 100 61 ST OCKH OLM

