Hej!
Vi på Idrottsgymnasiet ska börja med att skicka ut ett månadsbrev till
vårdnadshavare för våra elever och detta är det första.
Vi vill gärna att ni kommer med förslag på vad månadsbreven ska innehålla.
Maila förslagen till Anders Modd, anders.modd@hufb.se
I fortsättningen kommer vi bara att skicka ut månadsbrevet via E- post, så oavsett
om ni har förslag på innehåll eller ej så vill vi att ni mejlar Anders Modd.
I januari har vi tränat på som vanligt, en del elever har också tävlat i sina idrotter.
Friidrottarna har en tävling på lördag 4/2 Bilmetro Wintergames där Lina Hedberg
och Albin Janderberg ska vara med. Nästa tävling här i Bollnäs är Nordic gym
games en tisdag kväll den 21/2. Då ska alla friidrottare vara med. Den 9-12/2 är det
Malmö Open, där deltar Johanna Ero och Magnus Olsson. Vi har några duktiga
praktikanter nu. Kul!
Bollidrottarna åker på en fotbollscup i Sandviken 11 februari. Detta är tredje året i
rad som vi är med där. Vi åker redan på fredagen och kommer tillbaka till Bollnäs
på söndagseftermiddagen.
På MIG-träningen jobbar vi vidare med motorik och koordination.
I slutet på maj åker vi på det årliga utlandslägret, i år åker vi till Portugal. Fakturan
kommer med posten för de elever som ska med på lägret. Sista betalningsdag är
den 30 april. Närmare lägret kommer vi att skicka ut mer information samt ett
förslag till packlista. Alla elever som åker med har en grundförsäkring från skolan.
Men det är även bra om ni kollar hemma så er hemförsäkring gäller som
försäkring. Ni måste komma ihåg att beställa hem det blåa sjukförsäkringskortet
från Försäkringskassan. Det kortet måste alla ha med på resan. Kolla även redan
nu så att ert pass är giltigt.
Det är några elever som har frågat om Idrottsgymnasiekläderna, våra blåa
träningskläder. När man börjar på Idrottsgymnasiet så får man en uppsättning
med träningskläder samt en väska. Om man sedan vill ha nya kläder eller något

ytterligare plagg med Idrottsgymnasie-tryck så kan man själv gå in på Intersport i
Bollnäs och beställa. Man betalar då direkt i kassan och väljer själv vilket tryck man
vill ha på kläderna. Tränarna har en liten folder där man ser vilka kläder som
erbjuds och vad de kostar.
Idrottsgymnasiet ingår numer i Hälsinglands Utbildningsförbund. Det är ett
kommunalt utbildningsförbund där Bollnäs kommun, Söderhamns kommun och
Nordanstigs kommun ingår. I och med nya förbundet så har vi även fått ny logga
som ni ser i brevhuvudet.
Vi har även fått en ny portal för hemsidan. Ni hittar fortfarande vår hemsida på:
www.idrottsgymnasiet.com ni länkas då vidare till:
http://www.hufb.se/idrottsgymnasiet
Det är därför vår nya hemsida ser lite annorlunda ut.
Är det något ni saknar på vår nya hemsida? Mejla era synpunkter till
anders.modd@hufb.se
På Facebook försöker vi lägga ut spännande dagliga händelser från
Idrottsgymnasiet.
För att hitta vår Facebooksida så söker ni på ”Idrottsgymnasiet Bollnäs”.
Gilla gärna vår sida och sprid till era nära och kära.
Till sist vill vi i detta första månadsbrev gratulera vår
RIG-tränare Magnus Olsson som fick förlängt
förordnande som Förbundskapten för Parasportens
Friidrott!
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