Hverdagen på
Sirdal vgs
•
•
•
•
•

Du går i klasse med andre idrettselever
Skole og idrett samarbeider
Idrett på timeplanen hver dag
Mange timer i spesialidretten
Tilgang til treningslokaler utenom skoletid

IDRETTSFAG
Et godt sted å være, et godt sted å lære

Elevheim
• Sirdal kommune tilbyr en trivelig og
moderne elevheim, med tilsyn
• Alle får enkeltrom med toalett og dusj,
samt tilgang til fellesrom
• Stipend fra Lånekassen og Sirdal
kommune dekker husleie og mat på
elevheimen. Frokost, niste og middag
er inkludert i skoleuka
• Internettilgang via bredbånd

Sirdalsveien 3944, 4440 Tonstad
Telefon: 38 37 78 10
E-post: kontakt@sirdal.vgs.no
sirdal.vgs.no

Toppidrett
Skiskyting & langrenn

Breddeidrett med
fotball

Breddeidrett
Multisport

• Kretsmester eller verdensmester?
Uansett mål— vi gir deg tilbud!
• Utdanner gode idrettsutøvere som kan
ha glede av sin idrett i framtida.
• Høy trenerkompetanse.
• Aktiv tilrettelegging for skiløpere.
- trening på snø så tidlig som mulig.
- rulleskimølle for skolens elever.
• Samarbeid med Olympiatoppen Sør
- spisset toppidrett.
• Kveldstreninger, samlinger og
reiseopplegg til norgescup i regi av
Sirdal ski.

• Allsidig idrett i skoletiden.
• Fysisk trening gjennom hele året med
styrke, utholdenhet, hurtighet og spenst.
• Fotball i form av spill og taktisk/teknisk
trening.
• Andre idretter som badminton, svømming,
ski, volleyball mm.
• Idrettshall, kunstgress– og gressbane,
og svømmehall rett i nabolaget.
• Høy trenerkompetanse.
• Tonstad IL har lag og kveldstreninger.

• Breddeidrett multisport er ett tilbud for elever
som liker allsidig aktivitet og idrett.
• Utvikle ferdigheter og kunnskap om idrett
og aktivitet både innendørs og utendørs
• Aktivitetene skal gi utfordring, glede og 		
mestring, og bidra til opplevelser og samhold.
• Se sammenhengen mellom fysisk aktivitet
og helse.
• Multisport baserer seg på de lokale ressursene
som vi finner i Sirdal.
• Samarbeid med lokale idretteslag og aktører
som Sirdal Huskyfarm, Sirdal Skiresort, Høyt
og Lavt klatrepark, Ålsheia, Tjørhomfjellet og
Sirdal Fjellgolf.
• Bruke de mange lokale idrettsanleggene samt
naturen i Sirdal med muligheter for turer av alle
slag, samt jakt og fiske.

NYTT
TILBUD!

