
Inför din skolstart på SPORTFISKE, ForshagaAkademin

PROGRAM FÖR INTROHELGEN: (Observera att ändringar kan förekomma!)
OBS! Endast 1 anhörig / elev vid informationspass.

Torsdag 12 augusti:

9:00 - 21:00 Möjlighet till inflytt i elevboendet för de som reser långväga.

Nyckelutlämning i Knipan (skolans huvudbyggnad, Industrileden 5B).

Fredag 13 augusti:

9:30 - 12:00 Upprop i Hugget/Vaket i Knipan. Genomgång av helgen.

CSN, försäkring, biblioteksinformation, studiekontrakt

Träffa arbetslaget

10:15 - 10:45 Fika

Boendeansvarig

Caféet

Genomgång av schema

12:00 - 13:30 Lunch på Lärcenter för elever + coacher

ca 14:15 Boende/Kontrakt

Elevaktivitet med arbetslaget

Installation i lägenheter och fortsatt diskussion om det gemensamma boendet.

19:00 - 21:00 Hembesök i elevboendet av coacher och fritidsvärd

Lördag 14 augusti:

9:00 - 9:30 Samling i Hugget/Vaket. Presentation skolsyster

Fika

9:30-12:00 Coachsamtal och boendesamtal med fritidsvärd.

12:00-13:00 Lunch Värmlandspizza

13:30 - 15:30 Schoolsoft, iPadkontrakt - genomgång

16:00 Fiske i Lilla Örnäs + mat för elever och vårdnadshavare

Söndag 15 augusti:

Tid för fix i elevboendet.  (Tips! IKEA i Karlstad stänger kl. 18:00)



INFORMATION TILL ELEVERNA:

Uppropet är fredag 14/8 kl 9.30 på ForshagaAkademin, i sal Hugget/Vaket, som ligger i den stora
skolbyggnaden. Du kommer att börja din utbildning med en introduktionshelg 14-16 augusti. Tanken är
att du och dina föräldrar, under denna tid, ska få bekanta er med utbildningen, boendet/fritiden samt
skolans personal och lokaler.

Viktigt att du har med dig skolmaterial: kollegieblock - rutiga och linjerade, pennor, sudd, linjal.

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE:

Pga Covid 19, och rådande smittspridning har vi i skolans lokaler begränsat antal deltagare till en
vårdnadshavare per elev under introduktionshelgen. Övrig familj hänvisas till lägenheten och/eller
utomhus. Syftet med helgen är att ni ska bekanta er med elevboendet, andra föräldrar/elever samt
skolan och personal. Tänk dock på att hålla avstånd!

BOENDE:

Elever och vårdnadshavare kommer att bo själva i elevens boende fredag och lördag natt. Då ska ni
diskutera med andra vårdnadshavare/elever om hur ni vill att elevboendet ska fungera.

MAT:

På fredagen erbjuds eleverna att äta lunch tillsammans med sina coacher i skolans matsal utan kostnad.
Vårdnadshavare ombesörjer sin egen lunch.

På lördag lunch erbjuder vi matbiljetter på Värmlandspizza till eleverna. Där kan man inhandla valfri mat
och äta på plats alt. ta med.

Lördag kväll har vi fiskekväll och äter vi vid skolans tjärn, där det blir enklare förtäring i form av baguette
och festis. Även vårdnadshavare bjuds på mat denna kväll. Alla i familjen är välkomna ut i naturen.

All annan mat får ni ordna själva, och ni kan självklart tillaga mat i elevboendet.

Tips för vårdnadshavare att ta med:

● Oömma kläder för utomhusaktiviteter (inkl. regnkläder, robusta skor och extra ombyte)
● Ta med fiskeutrustning för regnbågsfiske (spinn eller fluga), för er som vill fiska på

kvällen.
● Uppblåsbar madrass/ liggunderlag, sängkläder, täcke och kudde.

Välkomna!

Kontaktperson inför skolstart och introdagar:
Anne-Marie: anne-marie.larsson@forshagaakademin.se alt. skolans växel på 010-1516220

mailto:anne-marie.larsson@forshagaakademin.se

