
BRA ATT VETA OM OSS

RIKSINTAG
Som friskola har vi riksintag och på skolan finns elever  
från  hela Sverige och även övriga Norden. På skolan finns  
även en  Yrkeshögskoleutbildning för fiske- och jaktguider.

BOENDE
Skolan hjälper nya elever att ordna boende vid skolstart.   
Elever kan söka inackorderingstillägg från CSN eller erhålla   
ett boendestipendium. Stipendiet garanteras alla som inte  har  
rätt till inackorderingstillägg från CSN.

HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolsköterska och en hälsogrupp  som 
jobbar med temadagar och hälsoprojekt. Här finns även en special- 
pedagog och resurslärare som erbjuder elever  stöd kring studierna.  
Utöver enskilt studiestöd tillämpar skolan tvålärarstöd i flera 
ämnen.

PLUGGA VIDARE EFTER GYMNASIET
På samtliga utbildningar på ForshagaAkademin kan elever  
välja att läsa ett s.k. studiespår som individuellt val och uppnå 
behörighet för att studera vidare på högskola/universitet

forshagaakademin.se
054-536100     info@forshagaakademin.se

SPORTFISKEGYMNASIET
VI ÄLSKAR SPORTFISKE
Det här är utbildningen där du får lära dig det mesta om sportfiske. På schemat 
finns  bl.a. fiske- och vattenvård, naturguidning och biologi. Självklart lär du dig 
också både  brett och djupt om olika sportfiskemetoder. Under din gymnasietid 
ingår det ett antal utbildningsresor där du får testa på t.ex. havsfiske och fjällfiske.  

SPORTFISKE ÄR EN HIT
På våra HIT-dagar (Helhet, Integration och Träning) varvas teori med praktik  
och flera kurser kombineras. Under HIT-dagarna kan vi t.ex. “flytta ut” biologin  
och ha  båten, älvstranden eller skogen som klassrum. En annorlunda skoldag  
som blir vanlig under dina tre år på Sportfiskegymnasiet.

FISKE PÅ SKOLTID OCH FRITID
Lär dig många olika fiskemetoder på skoltid och finslipa kunskaperna på din  
fritid! Vi har ett stort antal sjöar och vattendrag runtomkring skolan, så det finns 
mycket goda förutsättningar att bli expert på just ditt favoritfiske.
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ÅRSKURS 1 
På schemat finns grundläggande sportfiskemetoder som 
t.ex. spinn, mete, trolling och fluga. Dessa metoder tränar 
du extra mycket på under “Höstfiske-veckan”. Under HIT-
dagarna ligger fokus på utbildningsmoment kopplade till 
naturkunskap, fiske-  och vattenvård och grundläggande 
guidning. Elever i årskurs 1 håller också i den populära  
barnfiskeskolan på Sportfiskemässan!

ÅRSKURS 2 
Du fördjupar dina kunskaper om olika sportfiskemetoder 
och tränar praktiskt under utbildningsresorna som går till 
fjällen och Norge. Under HIT-dagarna fokuserar vi nu på 
marinbiologi, biotopvård och skogen. Du lär dig att  använda 
motor- och röjsåg och att köra fyrhjuling. Efter det andra 
året har du dessutom drivit eget UF-företag och har en god 
insyn i branschens olika yrkesmöjligheter.  

ÅRSKURS 3
I trean väljer du ett av följande specialiseringsspår inom 
sportfiske: metespåret, flugfiskespåret eller predatorspåret. 
Du fördjupar även dina kunskaper inom fiske- och vattenvård 
samt kommer att jobba med bl.a. nätprovfiske och elfiske.  
Ett populärt inslag under vårterminen är utbildningsresan till 
Mörrum med bl.a laxfiske och skärgårdsfiske efter gädda. 

PRAKTIK /APL OCH CERTIFIERINGAR
Under dina tre år på utbildningen ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Exempel på praktikplatser är fiskecamper, sportfiskebutiker,  
organisationer och länsstyrelser. Genom de olika praktikplatser som skolan 
erbjuder har du möjlighet att göra din praktik både i Sverige och utomlands.  
Praktikperioderna är bra tillfällen för att nätverka med branschen och skapa 
kontakter för framtida jobb. 

Under utbildningen får du följande certifikat och intyg: 
l   Elfiskecertifikat
l   Fisketillsyn
l   ATV-kort
l   A-kort för motor- och röjmotorsåg

FRAMTID: FRÅN DRÖM TILL YRKE
Direkt efter gymnasiet kan du jobba som t.ex: sportfiskeguide i Sverige eller 
utomlands, guide inom övrig upplevelseturism, egenföretagare, redskapshandlare 
inom sportfiske samt arbeta inom fiske- och vattenvård. 

 Universitetsstudier: Om du läser studiespåret och ev. utökning får du behöriget 
att söka till t.ex.polishögskolan, olika beteendevetenskapliga samt pedagogiska 
utbildningar. Läser du naturvetenskapligt basår kan du sedan söka vidare till biolog, 
marinbiolog, limnolog m.m.

KURSPLAN          2500 p
Gemensamma ämnen            600 p
Engelska 5      100
Historia 1a1        50
Idrott & Hälsa 1      100
Matematik 1a       100
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1a1    50
Svenska 1   100
Naturkunskap 1a1    50

Programgemensamma 
karaktärsämnen              400 p
Biologi 1    100
Entreprenörskap   100
Naturbruk    200

Särskild variant           1200 p
Biologi 2    100
Entreprenörskap och företagande 100
Handel-specialisering  100
Moderna språk 1 eller 3  100
Naturguidning 1   100
Naturguidning    200
Fiske- och vattenvård 1  100
Fiske- och vattenvård 2  200
Besöksnäringen   100
Matlagning 1   100

Gymnasiearbete           100 p

Individuellt val                      200 p

   Alternativ 1) Inriktningsspåret          200 p 
        Aktiviteter och upplevelser 100
        Fiske 1       100

   Alternativ 2) Studiespåret                 200 p  
        Svenska 2                100
        Engelska 6                 100
 
   Möjliga utökningar studiespåret (extra poäng)
        Svenska 3                (100)
        Matematik 2a                (100)
        Samhällskunskap 1a2  (50)
         Historia 1a2    (50)

Din resa på Sportfiskegymnasiet


