
SPORTFISKEGYMNASIET
VI ÄLSKAR SPORTFISKE
Det här är utbildningen med fullt fokus på sportfiske. Vi förbereder dig för en framtida 
karriär inom sportfiskebranschen eller för vidare studier på högskola/universitet. På  
schemat finns  bl.a. fiske- och vattenvård, naturguidning och biologi. Under din gymnasie-
tid ingår det även 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” biologi-
undervisningen och ha  båten, älvstranden eller skogen som klassrum. 

FISKE PÅ SKOLTID OCH FRITID
Under utbildningen arbetar vi grundligt med olika fiskemetoder och du finslipar  
sedan 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.

forshagaakademin.se
010-15 16 200     info@forshagaakademin.se

SÄRSKILD
VARIANT

VILL DU VETA MER?

BOKA IN BESÖK,
KOM PÅ PRAKTIK 
ELLER KIKA IN PÅ
VÅRA ÖPPNA HUS
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LIVET PÅ SPORTFISKEGYMNASIET

FISKE DÄR DU GLÖMMER TID OCH RUM
Till SportfiskeAkademin kommer du som brinner för sportfiske 
och vill få kunskap och fiskevänner för livet! Perfekt för dig 
som vill utbilda dig till ditt drömjobb, fiska under skoltid och 
samtidigt få en bra utbildning i grunden. 

Vare sig du drömmer om en framtid som fiskeguide  
i Sverige, Norge eller i Kanadas vildmark, att få  
starta eget företag eller att jobba med fiske- och 
vattenvård, så har du kommit till rätt skola!

         Jerkbait, mete , vertikalfiske, 
   gädda, flugbindning, spinnfiske,  
         gös, vattenvård, guidning,   
     havsfiske, naturupplevelser,  
         öring, karp, flugfiske m.m. 

MINNESVÄRDA FISKERESOR
En vanlig skolvecka är alltid lika ovanlig som  
unik! Teori blandas med praktik och i snitt en dag per 
vecka är fylld med olika praktiska övningar ute i skogen eller 
på vattnet. Under vissa dagar och veckor åker klassen på  
olika fiskeresor för att genomföra utbildningsmoment. 

Höstfiskeveckan, Mörrumsresan och en vecka i 
Härjedalens vackra fjällvärld är några av de äventyr du som 
sportfiskeelev kommer att vara med på. Vi åker också till 
Norge för att lära oss mer om havsfiske och marinbiologi. 
Dessa resor ingår i utbildningen och ger dig chansen att få 
uppleva sportfiske och naturmiljöer utöver det vardagliga.

FRITID = FISKETID
Under lektionstid får du utbildning i olika sportfiskemetoder och 
på fritiden kan du skaffa dig den mängdträning som behövs för 
att utvecklas till max. Det finns bra möjligheter till eget fiske nära 
skolan. Vi har också båtar som du kan låna för fiske i sjöarna runt 

Forshaga. Många fiskevatten kan du ta dig till själv, men våra  
fritidsvärdar erbjuder även utkörning till fisket på kvällar 

och helger. 

NÄTVERKA FÖR FRAMTIDEN!
Praktiken är en viktig del i utbildningen eftersom du 
får känna på hur det är att jobba med sportfiske. 
Dina praktikveckor spenderar du vid t.ex. en sport-
fiskecamp eller i en sportfiskebutik och vi erbjuder 
APL-platser både i Sverige och runt om i världen. 

      Våra samarbetspartners,  
      ABU Garcia, Fly Dressing m.fl. kommer     

                 regelbundet på besök till skolan  
               för att bl.a. visa nyheter i sortimenten och   

                           låta våra elever meka med rullar, 
                    binda flugor och utvärdera utrustning. 

Även på Sportfiskemässan, där hela branschen möts, får du 
möjligheten att knyta viktiga kontakter och du får uppleva några 
intensiva dagar utanför skolans väggar!

SKOLINSPEKTIONENS SKOLENKÄT VÅREN 2018
ForshagaAkademins resultat ligger över, eller mycket över, riksgenomsnittet på  
samtliga frågeområden. Våra elever: 

...känner sig trygga på skolan 

...tycker att vi lyckas anpassa undervisningen efter deras behov

...anser att vi har en tillit till elevernas förmågor och samtidigt ger dem goda utmaningar

Detta är vi stolta och glada över! Läs mer om rapporterna på vår hemsida.
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1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar. Fritidsfisket är viktigt för rekreation 
och lockar dessutom både svenska och utländska turister ut i naturen 
och till svenska sjöar och vattendrag. År 2015 spenderade sportfiskare 
mer än 2 miljarder kronor på förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, 
resor, fiskeguider, mat och logi. Källa: Havs- och vattenmyndigheten havochvatten.se

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 ett naturvetenskapligt basår på universitet/högskola kan du sedan 
vidareutbilda dig till biolog, marinbiolog, limnolog m.m.

ROLF-MAGNUS (F.D. ELEV PÅ UTBILDNINGEN): 

INSTRUKTÖR OCH RAPALA PROGUIDE
Rolf Magnus Grenberg, är 22 år, född och uppvuxen på Finnskogen 
i Norge. När det var dags att välja gymnasieutbildning såg han en 
annons i Fiskejournalen om en sportfiskeskola i Forshaga. Rolf- 
Magnus åkte på öppet hus och bestämde sig direkt. 

- Tänk att få plugga på ett gymnasium där fokus ligger på det du älskar 
mest i hela världen! Genom skolan knöt jag många kontakter och fick upp
ögonen för en massa jobbmöjligheter inom branschen, säger Rolf Magnus.

“Redan som 11-åring tog jag min första  
gädda över tiokilosgränsen. I det läget förstod  

jag att sportfiske eller något relaterad till  
det var det jag ville jobba med. “

Rolf Magnus är medlem av Norska Rapalaproguide-teamet och jobbar 
för Normark Norway på mässor. Han har även startat guideföretaget 
“Explore Finnskogen” ihop med tre kompisar samt jobbar som fiske-
instruktör på en naturbruksskola i Norge.

FRAMTID:  
FRÅN DRÖM TILL YRKE

MATILDA (F.D. ELEV PÅ UTBILDNINGEN): 
GLOBETROTTER MED GÄDDFOKUS! 
När Matilda Leijon sprang ut som nybakad student från Akademin, 
våren 2015, hade hon siktet på framtiden - och den såg riktigt ljus ut. 

- Jag slängde mig direkt in i jobb med KanalGratis och insåg där att jag 
verkligen brann för filmproduktion, säger Matilda, som även jobbat med 
företag som Catch With Care samt kan titulera sig  “Influencer” med sina 
drygt 20 000 följare på Instagram.

Redan under skoltiden hade Matilda drömmar om att driva eget företag. 
Våren 2019 startade hon enskild firma med målet att kunna köra 100% 
inom 3 år. Ett mål som det sedan bara tog fyra månader att nå!

Att spendera sin tid runt om i världen är en stor drivkraft och Matilda har 
redan bockat av resor och sportfiske i många olika länder. Planerna för 
kommande resor är i full gång och det blir också allt fler resor till grann-
landet Norge, där hon nu är delägare i ett resebolag och fiskecamp. 

- Jag hade aldrig vågat tro att jag skulle få vara delägare  
i ett resebolag och driva mina drömmar framåt. Jag är evigt  
tacksam för den infrastruktur skolan byggde upp runt mig,  

nu står jag stadigt och är redo att flyga.



DINA ÅR PÅ SPORTFISKEGYMNASIET

RIKSINTAG
Som friskola har vi riksintag och på skolan finns elever  
från  hela Sverige och 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.

BRA ATT KÄNNA TILL:

KURSPLAN           2500 p
Gymnasiegemensamma kurser   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 kurser     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)

ÅRSKURS 1 
På schemat finns grundläggande sportfiskemetoder som  
t.ex. spinn-, trolling- och flugfiske. Dessa metoder tränar  
du extra mycket på under “Höstfiskeveckan”. Under HIT-
dagarna ligger fokus på utbildningsmoment kopplade till 
kurserna naturkunskap, fiske-  och vattenvård och natur- 
guidning. Elever i årskurs 1 håller också i den populära 
barnfiskeskolan på Sportfiskemässan!

ÅRSKURS 2 
Du fördjupar dina kunskaper i olika sportfiskemetoder och 
tränar praktiskt under utbildningsresorna som går till fjällen 
och Norge. Under HIT-dagarna fokuseras undervisningen  
nu även på biotopvård och skogen. Bl.a. lär du dig att   
restaurera vattendrag, använda motor- och röjmotorsåg 
och att köra fyrhjuling. Du kommer också att få kunskap om 
fisketillsyn och hållbar förvaltning.

ÅRSKURS 3
I trean väljer du ett av följande specialiseringsspår inom 
sportfiske: flugfiskespåret, metespåret eller predatorspåret. 
Du fördjupar dina kunskaper inom fiske- och vattenvård och 
jobbar då med bl.a. nätprovfiske och elfiske. Ett populärt  
inslag under vårterminen är utbildningsresan till Mörrum 
med bl.a laxfiske och skärgårdsfiske efter gädda. Under 
tredje året har du dessutom drivit eget UF-företag och har 
en god insyn i branschens olika yrkesmöjligheter.  

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 har du möjlighet att ta följande certifikat och intyg: 
l   Elfiskecertifikat
l   Fisketillsyn
l   ATV-kort
l   A-kort för motor- och röjmotorsåg

HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolläkare, psykolog och skolsköterska. 
Här finns även vår stödverksamhet Portalen med specialpedagog 
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

SPORTFISKEGYMNASIET I SAMARBETE MED:


