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Allmän info 

Vårens intågande
Den härliga och långa vintern är slut, och nu väntar vi på att våren ska dra igång på 
riktigt. De senaste veckorna har bl.a. inneburit studieresor för Sporthandel 2 och 
MTB-bana för Äventyr 1. Våra äventyrstreor är tillbaka efter en lång praktik och även 
de har fått nya uppgifter att ta sig an.  Mer detaljer kring vad som har gjorts, och vad 
som komma skall  kan ni läsa om i brevet under respektive klass.

Nya telefonnummer
Skolan har bytt växel och samtliga telefonnummer har bytts ut. Ni hittar den nya 
kontaktinformationen  till skolans personal på hemsidan (klickbar länk).

Regelrapport
De nya reglerna kring mobiler och mat/dryck är i bruk och fungerar  enligt 
lärarrapporter. När fokus tas bort från mobilerna, bidrar det till en bättre  arbetsmiljö 
och det gynnar samtliga elevers inlärning och kunskapsutveckling. När det gäller 
tobak i skolan vill vi än en gång påminna om det förbud som råder.

Sista rycket
Nu är det inte många dagar kvar på terminen men det finns fortfarande en del att 
göra så det gäller att hänga i. Både åk 1 och åk 2 avslutar sina läsår med praktik v.22-23 
medan åk 3 stannar kvar för bal och student. 

Arbetslaget
Vill tacka för detta  läsår och önska alla en trevlig sommar med mycket äventyr! Ävtu1 
och Sphg2 börjar ett nytt läsår v.34 med APL. Lektionerna här på skolan börjar mån 
3/9.  Ävtu3 önskar vi ett stort lycka till i framtiden!

https://www.google.com/url?q=https://www.forshagaakademin.se/kontakta-oss/&sa=D&ust=1525439692787000&usg=AFQjCNE6LRhy3wduhkFhGbpTKBg2smzcxg


Äventyr 1

Fulufjäll 
Resan till Fulufjäll blev ett äventyr på turskidor där eleverna fick orientera på fjället i 
grupper. De fick också lära sig hur man kommer undan den bitande vinden i en 
vindsäck eller genom att gräva en nödbivack i snön.

Curling i Karlstad
Vecka 13 skedde en drabbning i curling mellan elever och lärare i arbetslaget och 
eftermiddagen var en lyckad tillställning på is.
 
Teknikbana MTB
Eleverna har nu fått använda sina teoretiska kunskaper kring teknikbanor för MTB, 
och en bana har växt fram vid “Näset”. Spång, trappa, stenkista och vippbräda är 
hinder som den modiga MTB-åkaren stöter på längs skogsstigen. Eleverna har skapat 
instruktionsvideor som  besökarna kan nå via QR-koder.

Temadag för åk 1
Alla elever i åk 1 fick under en eftermiddag lyssna på fem olika föreläsare under 
temat “Säg inte att någon är annorlunda!  Säg att vi är olika!”. Det var insiktsfulla och 
personliga berättelser om ADHD, ADD, Aspergers syndrom,  diabetes och Downs 
syndrom som vi fick ta del av, och föreläsningarna väckte många  tankar och frågor. 

Guidning i friluftsteknik 
Elevernas första guidning stundar och de lyckligt lottade deltagarna är  klass  3 från 
Lärcenter. Temat för dagen är friluftsteknik så nu får eleverna chans att visa vad de 
själva har för kunskaper och färdigheter. Det blir även en bra övning i service och 
ledarskap.

Adventure Race 
15 maj är det dags för den årliga “Adventure Race”. Det är en tävling mellan blandade 
lag åk 1-3 med moment som löpning, cykling och andra små utmaningar som kräver 
samarbete i laget. 

Askersund outdoor festival 25-27 maj 
Snart är mässan i Askersund här och eleverna har spelat in videor som kommer att 
läggas upp på utefestivalens instagram. Väl där  kommer vi att ha ansvar för en 
MTB-bana där besökarna får möjlighet att träna sin balans och teknik samt testa sina 
gränser vid olika hinder i terräng. Vi har även en egen monter där vi berättar om 
skolan och vår äventyrsutbildning.

APL och läsårsslut
Eleverna har APL v. 22-23 och avslutar därmed sitt första läsår här på 
Forshagaakademin utanför skolan. Det är hög tid att kontakta praktikplatsen om 
detta ännu inte gjorts.



Sporthandel 2

Längdskidor och långfärdsskridskor
Vi drog nytta av vinterns ihärdighet och eleverna fick möjlighet till både 
långfärdsskridskor och längdskidor under två förmiddagar. Vi njöt av krispigt och 
soligt vinterväder och slipade på vår teknik i de två vinteraktiviteterna.

Charlottenbergs köpcenter
Äntligen fick vi till det med butikschef Linus på Sportringen i Charlottenberg. Som 
alltid extra roligt när vi kan använda oss av gamla elever från skolan! En 
rundvandring på centret med tillhörande uppgifter toppades av ett spännande 
anförande om Sportringens historia, där även Linus väg från sporthandelselev till 
butikschef fick plats. Tusen tack, Sportringen!

Curling i Karlstad
Vecka 13 skedde en drabbning i curling mellan elever och lärare i arbetslaget och 
eftermiddagen var en lyckad tillställning på is.

Studieresa Norrköping/Stockholm 
En givande  tvådagarsresa med start på Stadiums gigantiska lager och kontor i 
Norrköping där vi fick en rundvandring och träffade personer som berättade om sina  
olika avdelningar. Logistikchefen Per berättade  om Stadium i stort och vi gick  runt 
på det gigantiska lagret. Här fick vi inblick i hur den kolossala distributionsapparaten 
fungerar, från en varas ankomst till dess slutdestination samt internetförsäljningens 
framfart. En spännande nyhet var ett helt nytt koncept, Sneakers point, som vi 
naturligtvis också besökte.. Dag två tillbringades, till största del, i Stockholms 
innerstad där vi besökte och studerade så många conceptbutiker som möjligt. 

Adventure Race 
15 maj är det dags för den årliga “Adventure Race”. Det är en tävling mellan blandade 
lag med moment som löpning, cykling och andra små utmaningar som kräver 
samarbete i laget. 

APL och läsårsslut
Eleverna har APL v. 22-23 och avslutar därmed sitt andra läsår  här på 
Forshagaakademin utanför skolan. Det är hög tid att kontakta praktikplatsen om 
detta ännu inte gjorts. Är man också taktiskt lagd så ser man till att även boka plats för 
höstterminsveckorna 34-35. De som hellre är lediga då ser givetvis till att göra dessa 
två veckor under sommarlovet istället.



Äventyr 3
Sista övernattningen
Klassens sista gemensamma övernattning blev vintertältning och eleverna fick 
känna på vilka krav som ställs.. Eftersom vi valde att elda i tältets kamin blev det extra 
viktigt att tänka på säkerheten. En trevlig utflykt och kylan blev inget problem då 
“eldvaktandet” löstes perfekt. 

Praktikrapport 
Eleverna har  genomfört sin avslutande praktik och berättat om sina upplevelser där. 
De har också fått fina omdömen av sina handledare och några ha blivit erbjudna jobb 
på sin praktikplats.

Klätterguidning 
Som ett sista tillfälle att visa sina kunskaper kring klättring och dess säkringsarbete 
fick eleverna hålla i en klättringslektion för skolans YH-elever. Något som löstes 
mycket bra. Verkligen kul att se elevernas utveckling i guidesituationer under åren 
på skolan.

Redovisningar av gymnasiearbeten
Äntligen blev det så dags att få ta del av elevernas gymnasiearbeten som de arbetat 
med sedan i höstas. Redovisningarna handlade om allt ifrån skosulor, egna 
guidningar, grupprocesser och egna instruktionsfilmer. 

MTB-guidning
Våren har verkligen gått i guidningens tecken och eleverna har fått många 
möjligheter att finslipa sina kunskaper inom olika områden. Ett sista sådant tillfälle 
blir  den MTB-guidning klassen ska göra med Klarälvdalens Folkhögskola. Det är nu 
upp till bevis att visa vad man lärt sig under utbildningen.

Adventure Race
15 maj är det dags för den årliga “Adventure Race”. Det är en tävling mellan blandade 
lag med moment som löpning, cykling och andra små utmaningar som kräver 
samarbete i laget. 

Information från Arbetsförmedlingen
Så här när studenttiden  nalkas och snart går över i “söka-arbete-tiden” är det lägligt 
med information från Arbetsförmedlingen. Eleverna kommer att lyssna till dem 
tisdagen 15/5.

Studentbal + student
Det är inte många dagar kvar på terminen för våra treor nu. Nedräkningen står på 17 
skoldagar. Årets studentbal kommer att hållas i Dömle herrgård onsdag 30/5 och 
sedan är det dags att sjunga studentsånger fredag 1/6. Mer information kring detta 
finns på Schoolsoft. Information kring städning av lägenheter och avflyttning finns på 
Schoolsoft.
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