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HAGA BG
Verksamhetsplan 2017-2018
Inledning
Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra Haga BGs verksamhet. Innehållet i
verksamhetsplanen skall beskriva vad vi som NIU och basketgymnasium står för och vad
det innebär att gå på vårt basketgymnasium. Verksamhetsplanen ska fungera som ett
stöd för elever, tränare, lärare och föräldrar. Verksamhetsplanen utvärderas och
revideras årligen.

Vår vision: ”Elitsatsning med omtanke”.
Haga Basketgymnasium ska ha ett helhetsperspektiv och erbjuda eleverna en bra
gymnasie-utbildningen i kombination med en elitsatsning inom basket. Verksamheten
bygger på vår värdegrund där samarbete, omtanke och möjligheter är våra viktiga
kärnvärden.
Omtanke är ett av våra absolut viktigaste ledord. På Hagas Basketgymnasium tillåts alla
att ha sina egna drömmar och visioner för att uppnå det de vill med basketen och
skolan. Vi vill ha en gemenskap där alla känner sig välkomna och detta behöver inte
enbart handla om basket. För att må bra och kunna få energi för att orka med studier
och träning behövs en sund inställning till kost och hälsa. Vi inspirerar och lär våra elever
om hur man tar väl hand om sig själv så att man orkar spela och träna för att nå toppen.
Samarbete: Med engagemang, uppmuntrande och samspelt ledarskap i en inspirerande
miljö vill vi att våra elever ska kunna utvecklas som basketspelare. Vi peppar varandra till
att jobba framåt mot våra drömmar och visioner och uppmuntrar våra elever till att våga
prova och våga sikta högre. Vi bryr oss om varandra och behandlar alla med respekt. Det
skapar trygghet och trivsel i skolan och på träningsområdena. Tillsammans arbetar vi för
att kontinuerligt utveckla individens färdigheter som idrottare och människa för ett
aktivare och roligare liv.
Möjligheter: Alla kan utvecklas om man vill men många juniorer vet inte riktigt vad som
krävs för att ta steget fullt ut i en elitsatsning. Detta informerar vi om och lär ut på ett
stimulerande sätt kontinuerligt både i träning och i teoriutbildningen. Vi måste
förbereda dem för vad som väntar, därför behöver vi en naturlig progression. Vi
uppmuntrar till både bredd och elit då båda behövs för att de andra ska bli möjligt –
utan bredd kan man inte få någon elit och utan elit kan man inte få någon bredd. Vi ser
våra elever som


blivande elitspelare



framtidens ideella ledare och basket ambassadörer



kommande baskettränare
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Verksamhetsbeskrivning
Eleverna i årskurs 1-3 som går på vårt basketgymnasium ska tas om väl hand på ett sätt som
stimulerar till att nå nationell elit och klara som lägst godkända betyg i alla ämnen.
Undervisningen följer Svenska Basketbollförbundets studieplan och är utformad för att
utveckla eleverna till bättre och mer allsidiga basketspelare.

Kurser på Basketgymnasiet:
Gemensamma kurser (basket)
 Idrottsspecialisering 1 och 2
 Tränings- och tävlingslära 1 och 2

400 p
200 p
200 p

Valbara kurser (utökad kurs)
Idrottsledarskap eller Idrottspecialisering 3

100 p

Kurser inom ordinarie gymnasieprogram

2100 p

Totalt

2500 / 2600 p

Schema
Basket & Fysträning

ÅK 1
ti 07.45-09.30
to 07.45-09.30

Teoriutbildning

to 15.10-16.10

Åk 2 och 3
må 07.45-09.30
on 07.45-09.30
fre 13.30-15.00
fre 15.00-16.10

Elever 2017-2018
Läsåret 2017-2018 har vi totalt 38 elever inskrivna på Haga BG. De är fördelade enligt
följande:

Årskurs 1 = 12 elever (1 flicka, 12 pojkar)
Årskurs 2 = 16 elever (6 flickor, 10 pojkar)
Årskurs 3 = 10 elever (2 flickor, 8 pojkar)
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Samarbetet med Elitklubben Norrköping Dolphins
Genom vårt avtal med Norrköping Dolphins får vi ett nära samarbete med elitlag i basketligan
både på herr och damsidan. Haga BGs instruktörer är knutna till Dolphins och arbetar både
med eleverna på Haga BG och med elitlagen.
Träningen sker på både skol- och kvällstid i Dolphins toppmoderna hemmahall Stadium Arena.
En nybyggd arena med goda träningsmöjligheter, särskilt byggd för basket på elitnivå.
Kopplingen till elitlagen ger eleverna en klar bild av vad som krävs för att spela elitbasket.
Genom att ha Sveriges elitspelare på samma arena under skoltiden som kan berätta om sina
egna erfarenheter för våra elever inspireras de till att våga satsa fullt ut på basket.

Elevboende
Hagagymnasiet har ett eget elevboende för de elever som har en lång resväg till skolan.
Elevboendet ligger intill tränings- och tävlingsarenan Stadium Arena. På elevhemmet arbetar
fritidssamordnare - dagtid, kvällstid och helger. Aktiviteter anordnas flera kvällar i veckan för
de elever som bor där. Det finns tillgång till gym, bastu och samlingsrum. För en ökad trygghet
finns ett bevakningsföretag som de boende kan kontakta när personal inte är i tjänst. Nattetid
sker inre och yttre bevakningsronder av vaktbolaget.

Uppföljning verksamhetsplan 2016-2017
o

o
o
o
o
o
o
o

Samarbetet med Norrköpings NIU-gymnasium för fotboll för att ytterligare förbättra och
förtydliga strukturerna för betygsättning och arbetat fram nya metoder för bedömning för
lärande har fungerat relativt bra under året men vi har haft lite svårt att få det att fungera
schemamässigt
Övergången till den nya lärplattformen har fungerat bra och eleverna har även använt
systemet för träningsdokumentation G suite (GAFE).
Betygs- och bedömningskriterier har tagit upp i början av varje delmoment och vi ser att
eleverna har en tydligare bild av vad som krävs av dem
Våra instruktörer skulle utöka samarbetet med mentorer och lärare i övriga ämnen för att
få en bättre förståelse och planering för den totala tränings och studiesituationen. Detta
har gjorts till viss del men kan fortfarande förbättras.
att Dolphins tränare har i uppdrag att observera spelare i motståndarlag runt om i
regionen när dessa spelare ställs mot Dolphins i matcher och meddela NIU-instruktören
om intressanta namn.
Norrköping Dolphins har nu en länk till Haga BG på sin hemsida
Haga Basketgymnasium ska ha en reklamskylt i Stadium Arena – Har på grund av
logotypebyte inte skett ännu.
Målet var att eleverna skulle dokumentera sin egen träning och tävling i en Loggbok (i form
av en kalender) där de ska dokumentera sin träning dag för dag. Den följs sedan upp av
tränaren. Deta har gjorts men vi valde en digital lösning istället.
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Målsättning läsåret 2017-2018
o

Haga BG kommer under 17-18 förbättra studiesituationen för eleverna och samarbetet
med mentorer och lärare i övriga ämnen för att få en bättre förståelse och planering för
den totala tränings och studiesituationen. Vi kommer att boka in ett informationsmöte för
mentorer och lärare ang basketelevernas studiesituation för att få ännu bättre samarbete
kring träning och studier. Samarbetet med Fotbollsgymnasiet för att utveckla teori och
metoder fortsätter för att ytterligare förbättra verksamheten och lära av varandra.

o

För att arbeta för att våra elever ska må bra har vi knutit en kurator till basketgymnasiet.
Syftet är att den kuratorn ska ha extra fokus på den stress som är kopplad till
idrottseleverna speciella situation med höga krav inom både skola och basket. Hon ska
också i ett tidigt skede fånga upp elever som inte verkar må bra av andra skäl och slussa
vidare. Eleverna har alltså förutom tillgång till kurator inom programmet de läser
ytterligare en kurator som kan stötta. För att minska stressen hos eleverna ska vi bli
tydligare med att informera om fördelarna med att läsa programmet på fyra år. Detta ska
tas upp redan på utvecklingssamtalet i åk samt framhållas i informationematerial.

o

Vi kommer att fokusera på att förbättra samarbetet mellan Dolphins coacher och Haga BG
coacherna genom att bland annat Dolphins ansvarar för att tränarna, för de lag våra elever
spelar i, löpande med två månaders mellanrum rapporterar hur Haga BG eleverna
presterar på träning samt frånvaro till Haga BGs tränare. Särskilt för damernas
utvecklingslag.

o

Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka vi-känslan och göra Basketgymnasiet mer
synligt på skolan. Bland annat genom att arbeta för att ytterligare knyta an till och
tydliggöra vår värdegrund: omtanke, samarbete, möjligheter. Vi kommer att ha
”Basketombud”. Det ska vara 2 pojkar och två flickor, varav två ska bo på boendet och två
i Norrköping. Skolan kommer att ha fribiljetter till alla hemmamatcher. Vi börjar med HT
2017 för att se hur stort intresset blir. Dolphins och Haga BG gör reklam för detta under
Hagatimmen.

o

Vi kommer att vidareutveckla metoderna kring rekrytering och marknadsföring genom att i
oktober skicka ut inbjudningar och broschyrer till en ”prova på” helg i 10-11 november. Vi
har sedan ”Try out” i januari för de som har sökt. Dolphins tränare har fortsatt uppdrag att
observera spelare i motståndarlag runt om i regionen när dessa spelare ställs mot Dolphins
i matcher och meddela NIU-instruktören om intressanta namn. Vi kommer att förbättra
texten och länkar på hemsidan samt trycka upp en ny broschyr. Vi kommer att göra en ny
skylt med Hagas nya Logotype. Skylten tillverkas sedan av Dolphins marknadsavdelning.

o

Vi kommer att köpa in xps för dokumentation av träningen. Appen kommer att underlätta
elevernas dokumentation. Vårt mål är att hundra procent ska svara att de dokumenterar
sin träning. Coacherna i Dolphnis kan få licenser så kan de notera i xps så att Haga BG
instruktörer ser det.

o

Utbildning i att sitta i sekretariatet kommer att ingå för alla elever. Dolphins tar ansvar för
när det blir och står för lärare.
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HAGA BG – Ansvarig Personal Läsåret 2017-2018
Samordnare:
Susanne Gurander, Administrativ chef, Hagagymnasiet
Telefon: 072-574 99 13
Mail: susanne.gurander@norrkoping.se

Basketmentor:
Monica Hasselgren, Leg. Idrottslärare
Ansvarig Teoriutbildningen
Telefon: 073-020 25 54, Mail: monica.hasselgren@norrkoping.se

Instruktörer:
Jesper Sundberg – Steg 4 Tränare
Huvudtränare
Telefon: 070-988 65 36, Mail: jesper.sundberg@dolphins.se
Mikael Stenbom – Steg 3 Tränare
Ansvarig fysiologisk träning
Telefon: 073-674 45 39 , Mail mikael.stenbom@norrkoping.se
Joakim Källman – Steg 3 tränare
Ansvarig basketinstruktör
Telefon: 073-565 85 78, Mail joakim.kallman@dolphins.se

Kurator
Annette Stenlåås
Telefon: 073-0201199, Mail: annette.stenlåås.norrkoping.se

Rektor:
Patrik Lindström
Telefon: 073-020 15 18
Mail: patrik.lindstrom@norrkoping.se

Ansvarig Norrköping Dolphins:
Lars Johansson, Klubbdirektör
Telefon: 070-229 52 20, Mail: lars.johansson@dolphins.se
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