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TRÄNA OCH  
STUDERA PÅ  

SAMMA GÅNG!
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Aspero är en unik  skola. 
Alla elever är aktiva 
idrottare. Vi har höga 
förväntningar på dig som 
elev att alltid anstränga 
dig och göra ditt bästa. Vi 
ställer krav och stöttar. På 
Aspero tror vi att alla kan 
bli vinnare. Vi engagerar 
oss i din utveckling och 
utmanar dig att nå dina 
mål i livet. 

Jag heter Magnus Isaksson och är 
rektor för Aspero i Halmstad.
Är du intresserad av idrott och 
friskvård är Aspero valet för dig! Vi 
har stor och välutvecklad erfaren-
het av att kombinera studier och 
idrott och vi vet att våra elever är 
mycket nöjda med helheten på 
Aspero. 

Vi är den lilla skolan 
med de stora möjligheterna. 

Välkommen till Aspero!

ASPERO SKAPAR  
VINNARE! SOCIALT,  
I IDROTTEN OCH  
I STUDIERNA.
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Efter examen på något av våra natio-
nella högskoleförberedande program 
är du behörig att läsa majoriteten av 
alla program och kurser på universi-
tet och högskola. Du har möjlighet att 
vidareutbilda dig till bl.a. journalist, jurist, 
ekonom, ekonomichef, mäklare, polis, 
lärare,  personalchef eller psykolog.

EKONOMIPROGRAMMET
inriktning eknomi
Programmet där du lär dig förstå de ekonomiska 
strukturerna och hur de samspelar med samhället. 
Du får starta ett eget företag och möjlighet att delta 
i UF. På inriktningen får du bl.a. fördjupa dig i ämnen 
som redovisning, marknadsföring, företagsekonomi 
samt entreprenörskap och privatjuridik.

SAMHÄLLSPROGRAMMET 
inriktning beteendevetenskap
Programmet som ger dig kunskaper om människ-
ors utveckling, socialisation och beteende i olika 
sammanhang och situationer. Du får utveckla din 
ledarskapsförmåga både teoretiskt och praktiskt. 
På inriktningen får du bl.a. fördjupa dig i ämnen som 
kommunikation, ledarskap och organisation, sociolo-
gi och psykologi.

UTBILDNINGENS  
INRIKTNINGAR

MODERN UNDERVISNING MED 
INDIVIDUELL UTVECKLING

På Aspero har du en personlig Mac-dator som 
hjälpmedel i skolarbetet. Du har  ständigt 
tillgång till lärarnas material, uppgifter 
och  planering. Lärarna är välutbildade och 
 inspirerar dig till att lyckas. Lektionerna är 
engagerande och vi varierar vårt arbetssätt 
för att stimulera din lust att lära. 
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Programgemensamma kurser 
350 p
Moderna språk
Psykologi 1*
Företagsekonomi 1
Privatjuridik

Inriktningskurser 300 p
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b

Programgemensamma kurser 
300 p
Moderna språk (200 p)
Psykologi 1*
Filosofi 1*

Inriktning beteendevetenskap 
450 p
Samhällskunskap 2
Psykologi 2a*
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Sociologi

EKONOMI

SAMHÄLL

Engelska 5, 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b, 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1*
Samhällskunskap 1b (EK: Sh 2)
Svenska 1, 2, 3

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val 200 p
Idrott och hälsa  specialisering 1, 2

Programfördjupningar 300 p
Exempel:
Engelska 7
Entreprenörskap
Naturkunskap 2
Matematik 3b, 4
Moderna språk
Internationell ekonomi
Samhällsvetenskaplig specialisering

NIU-kurser 400 p
Idrottsspecialisering 1, 2, 3 
Tränings- och tävlingslära 1

POÄNGPLANER

GYMNASIE- 
GEMENSAMMA  
KURSER

FULLSTÄNDIGT
PROGRAM

2500 P

* = 50 poäng, övriga 100 poäng
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ELIT Fotboll
Tre praktiska pass per vecka 
under alla tre åren. För att be-
döma din kvalitet ska du delta 
på en uttagningsdag. Anmälan 
till uttagning senast 1 december. 
Ansök till programmet senast  
1 februari.

NIU Golf, handboll
Tre praktiska pass per vecka 
under alla tre åren. Du läser 
ämnet specialidrott, som bara får 
användas i NIU. För att bedöma 
din kvalitet ska du delta på en 
NIU-uttagning. Ansök om NIU 
senast 1 december. Ansök till 
 programmet senast 1 februari.

PROFIL  Fotboll, gym/fitness, golf, 
handboll, ishockey
Två praktiska pass per vecka  
under alla tre åren. Ansök senast  
1 februari.

HELHET I IDROTTSUTBILD-
NINGEN
Utöver de praktiska passen i 
din idrott har du teori, gym- och 
fysträning. Du lär dig bl a idrotts-
psykologi, ledarskap, kost och 
anatomi. Samtliga elever får 
gymkort till Idrottscentrums full-
utrustade träningsanläggning.

IDROTTENS
INRIKTNINGAR

ANLÄGGNINGEN
Träningen genomförs i Nordic 
Wellness lokaler, samt på 
Idrottscentrums fullutrustade 
gym, där elevernas gymkort gäller. 

TRÄNINGEN
Träningen är allsidigt inriktad 
och instruktören följer upp var-
je enskild elev utefter dennes 
förutsättningar och behov. Gym/
fitness på Aspero riktar sig till tre 
målgrupper:
• Hälsa, gym och gruppträning
• Fysisk utveckling inom din idrott
• Rehabilitering

TRÄNARE
Hanna Lundh är elitidrottare med 
gedigen tränarutbildning som ut-
bildad PT och tränings instruktör.  
Martina Hansson är skolans 
idrottslärare och deltar på alla 
träningar. Martina ansvarar för 
elevernas individuella samtal, 
omdömen, betygsättning,  
närvaro och trivsel.

GYM/FITNESS

ANSÖK TILL NIU
OCH ELIT SENAST

 1 DECEMBER



6 7

ISHOCKEY

ANLÄGGNINGEN
Isträningen bedrivs i Halmstad 
Arena som har två ishallar med 
sammanlagt tre isytor, gym och 
teorisalar samt i Idrottscentrums 
fullutrustade gym.

TRÄNINGEN
Eleverna erbjuds en helhetslös-
ning där fokus under skoltid ligger 
på individuell utveckling, som följs 
upp av Jens under kvälls träningar 
och matcher.

TRÄNARE
Jens Berggard har varit junior- 
och ungdomsansvarig i Esbjerg, 
 Danmark, och varit seniorträna-
re i Härnösand och Halmstad 
 Hammers. Jens är huvudinstruktör 
på Aspero Idrottsgymnasium, och 
junioransvarig och huvudtränare 
för J20 Elit i Halmstad Hammers. 
Han har bl a genomgått JS 2 
tränar utbildning.
Hampus Johansson studerar 
PIKA, Professionell idrottskar-
riär och arbetsliv på Halmstad 
Högskola och är tidigare Aspero-
elev. Hampus spelar i Halmstad 
Hammers A-lag.
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FOTBOLL

ANLÄGGNINGEN
Träningen sker på Halmstad 
arenas natur- och konstgräsplaner 
samt på Idrottscentrums fullutrus-
tade gym med tillhörande lokaler.

TRÄNINGEN
Aspero har utbildat flera elit
spelare, som bl a Andreas 
 Bengtsson, Tim Erlandsson, 
Alexander  Berntsson, Perparim 
Beqaj och Karl-Johan Johnsson. 
Aspero samarbetar med berörda 
fotbollsklubbar på både herr- och 
damsidan. Träningen hos oss är ett 
viktigt komplement till träningen 
med din förening. 

Vi har även en avancerad elit-
träningsgrupp för extra målin-
riktade spelare, där du bl a får 
tre fotbollsträningar/vecka. På 
fotbollsprofilen har du samma
tränare och träningsanläggningar 
som elitgruppen.

TRÄNARE
Jimmy Karlsson, huvudansvarig 
instruktör, UEFA Advanced.
Ervin Ribic, UEFA Advanced.
Mats Jingblad, UEFA Pro Diploma
Timy Karlsson, målvaktsinstruktör.

ASPERO HAR  
UTBILDAT FLERA   
ELITSPELARE

ANMÄL DIG TILL 
FOTBOLL ELIT 

SENAST  
1 DECEMBER
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GOLF

ANLÄGGNINGEN
Träningen äger rum på Volkswa-
gen Golf Arena, en tränings-
anläggning i världsklass samt på 
Haverdals GK, Halmstad GK och 
Idrottscentrums fullutrustade 
gym. Våra instruktörer och elever 
har unika möjligheter att förlägga 
träningen på den anläggning som 
bäst motsvarar träningsmålen.

TRÄNARE
Fredrik Wetterstrand har en 
gedigen akademisk idrottsutbild-
ning, och är utvecklingscoach för 
Swedish Golf Team. Han är även 
lärare på School of Golf och på 
PGA:s tränarutbildningar.
Thomas Lindström är Pro på 
Ringenäs GK och har utbildat 
många framgångsrika spelare. 
Thomas coachade hem lag-SM-
guldet 2015.
Kristian Söderström är Pro på 
 Haverdals GK, fystränare för 
Swedish Golf Team och PT på 
Halmstad Golfarena.
Daniel Stark är Pro och junior-
ansvarig på Halmstad GK. Daniel 
är även coach för Handigolf-
landslaget. 

SÖK NIU  
GOLF  

SENAST  
1 DECEMBER
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HANDBOLL
ANLÄGGNINGEN
Träningen genomförs i topp-
moderna Halmstad Arena och på 
Idrottscentrums fullutrustade gym.

TRÄNINGEN
Aspero är ett av Svenska Hand-
bollförbundets NIU elithandbolls-
gymnasier. Tillsammans med HK 
Drott och Halmstad Handboll ska-
par Aspero en optimal tränings- 
och elitmiljö. På handbollsprofilen 
har du samma meriterade tränare 
och träningsanläggningar. 

TRÄNARE
Marcus Artursson, huvudansvarig 
instruktör, är utbildad idrottslärare 
och har genomgått SHF:s högsta 
tränarutbildning TS3. Marcus har 
en lång spelarkarriär i HK Drott, 
Halmstad Handboll och HK Hök.
Adam Santos är fostrad i Halm-
stad Handbollspojkars IF och fort-
satte sedan sin karriär med spel i 
Allsvenskan och div. 1 i Alstermo 
och Anderstorps IF. Adam är 
TS2-utbildad tränare och verksam 
som herrjuniortränare i Halmstad 
Handboll.
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SÖK NIU  
HANDBOLL  

SENAST  
1 DECEMBER



För mer information kontakta
Jimmy Karlsson, idrottskoordinator

035-13 69 06
jimmy.karlsson@asperofriskolor.se

Vi finns också på Facebook och Instagram!

ASPERO
IDROTTSGYMNASIUM

 För information om NIU-uttagning, 
öppet hus och besöksdagar

www.aspero.nu


