
SKOLAN
Hebron Academy, som funnits sedan 1804, är en s k prep school, en 
gymnasieskola som förbereder för högskolestudier.  Hebron Acade-
my satsar intensivt på att varje student ska utvecklas efter sina indi-
viduella förutsättningar och intressen och samtidigt trivas och få en 
oförglömlig erfarenhet på skolan. Lärarna är fokuserade på att hjälpa 
varje student att verkligen lyckas och trivas med hela sin studietid för 
utvecklas som person och med stort självförtroende kunna gå vidare 
i livet och fungera väl både som individ och i grupp.

OMGIVNING
Hebron Academy ligger vid foten av The White Mountain i Hebron 
i Maine i fantastiskt vacker  naturmiljö. Det är mindre än 2 timmars 
bilfärd till storstäder som Boston och Portland och Sunday River Ski 
Resort ligger ännu närmare.

FAKTA
Klasstorlek: 12 i genomsnitt
Kursutbud:  80 kurser i 8 olika ämnesområden
Student/lärare:  förhållandet 7 till 1 
Lärarkåren:  45 lärare, varav 75 % bor med familjer på 
campus
Elevantal: 250 pojkar och fl ickor från hela USA och från 14 
länder 
Klasser: 6,7,8,9,10,11,12, PG

VARFÖR HEBRON ACADEMY?
Hebron Academy  utvecklar unga människor på ett sätt som av tidigare elever såväl som föräldrar anses vara 
den viktigaste investeringen man kan göra för en ung människas framtid.
Några av de främsta anledningarna som skolan framhåller är:
• utmanande studier med personligt studieupplägg 
• akademisk kvalitet och mångsidighet på kurser, även konstnärliga 
• samhällsorientering och internationell förståelse genom grupparbete och projekt
• starka idrottverksamhet med utmärkta resurser
• individuell anpassning mot kommande högskolestudier
• Skolan har nyligen genomfört en föräldraenkät där följande argument återkom genom hela undersökningen:
• Tydligt individuellt fokus på varje barn
• Kvaliteten på lärarna
• Det akademiska kursinnehållet
• Strävan att utveckla hela eleven som person
• Anpassningen till kommande collegestudier
• Den familjära atmosfären på skolan

RESURSER
Sturtevant School Building har klassrum för engelska, matte och historia. Treat Science Center har lokaler 
för Naturvetenskap och laborationer. Dessutom fi nns ett centralt Computer Center  och ett bibliotek Hupper 
Library.  I Art Studio sker konstutbildning i målning, teckning och skulptur.
Skolan har ett eget Health Center med kvalifi cerade sjuksköterskor och allmänläkare, som kan ta hand om 
både sjukfrånvaro och olycksfall. De deltar även i kurser i berörda ämnesområden som hälsa och vällevnad. 
Här fi nns också Certifi ed Athletic Trainer som tar hand om idrottskador, fi tnessprogram och förebyggande 
utbildning för idrottare.



SPORT
Faciliteterna är fantastiska för skolans 32 lag i 14 olika 
sporter. De enda idrotter att utövas utanför skolan är 
golf, alpin skidåkning och snowboarding. 
Hebron Athletic Center inrymmer allt tänkbart för in-
omhusidrotter och fi tness inklusive gym, tränings- och 
danshall med klättervägg och löparbanor, och givetvis 
också omklädning- och mötesrum. Här spelas mest 
basketball, tennis och squash.
I Robinson Arena spelas det ishockey av fl era lag i om-
rådet och här kan även allmänheten få tid för rekreationsåkning. 
På utomhusanläggningarna Dwyer Fields och Allen Fields  spelas fotboll, amerikansk football, fi eld hockey, 
lacrosse, baseball och softball och för friidrottare fi nns  bl a en sex-fi lig löparbana. Mitt på campus fi nns en 
tennisanläggning med sex banor och  dessutom fi nns en speciell spåranläggning för terränglöpning, skidåk-
ning, mountain-biking, vandringar mm. 

BOENDE
Att bo på skolområdet i sk dorms anses mycket bra ur många synpunkter.  Ordning och säkerhet baseras 
på att fl era lärare också bor där med sina familjer och hjälper till att få boendet och umgänget så familjärt 
som möjligt och att utrymmen för studier och rekreation utnyttjas.

AKADEMISKT UPPER SCHOOL   (Grade 9,10,11,12)
Förutom rent akademiska ämnesområden som  engelska, matematik, naturvetenskap, historia, socialkun-
skap, världsspråk, konst, teater, religion och etik, läggs stor vikt vid att utveckla den individuella förmågan 
att vara nyfi ken och ifrågasätta och kunna utforska, samarbeta, kommunicera,
skapa, och inte minst att arbeta i grupp såväl som på egen hand. Alla elever som börjar i Grade 9 går ige-
nom specialkurser av skolans Academic Guidance Center  i studieteknik,  testförberedelse, time mamange-
ment, läxläsningsteknik, teamworking mm för att öka självmotivation och personlig effektivitet.

ANSÖKAN
Ansökning till skolan hanteras av Bluechip Study USA som är skolans offi ciella 
representant i Sverige och senaste ansökningsdatum är normalt 31 januari varje år. 
Viss fl exibilitet fi nns dock; kontakta gärna Bluechip för frågor. Ansöknings handlingar 
skickas till: Bluechip, Västra vägen 5, 447 42 Hönö-Göteborg

AKTIVITETER
Weekend-aktiviteter:
• Shopping (L.L. Bean, Maine Mall, Au 
 burn Mall, Portland’s Old Port, outlets).
• Outing Club trips (hiking, canoeing,   
 skiing, climbing, camping)
• Sporting events (Portland Sea Dogs, •  
 Portland Pirates, Boston Red Sox, local  
 collegiate events)
• Skiing and snowboarding, Community  
 skating
• Movies (theaters in nearby Auburn and  
 Oxford)
• Miscellaneous fun (bowling, mini golf,  
 etc.)
• Big screen movie nights on campus
• Intramural competitions (whiffl e ball,  
 dodge ball, squash, frisbee, golf) 

Skolaktiviteter:
• Harry Potter Day, Lumberjack Day
• Art Festival Week
• Spirit Week, Spelling bees
• Halloween, Valentine’s Day Dinner
• Winter Carnival, 
• Casino Night, Girls Spa Night
• Music Concerts, Dances
• Poker & video game competitions
• Slip-n-slide, Snow tubing
• Cookouts, Sit-down dinners
• Prom


