
SKOLAN
Monteverde Academy är en college prep school med 1.100 studenter. 
Skolan öppnade 1912 och har stor internationell prägel med elever 
från 60 olika nationaliteter. Skolan ligger  vid sjön Apopkas västra sida, 
ca en halvtimma från Orlando i Florida.

RESURSER
På campus finns  ett stort Fine Arts Center för alla konstnärliga klas-
ser och det används också för alla fritidsaktiviteter, allt från teater-
produktioner till körsång och musik, foto och 3D. 450 åskådare får 
plats i aulan och byggnaden innrymmer specialsalar för keramik, foto, 
TV-studio och data.
På campus har skolan gott om aktivitetsresurser inklusive ett hyper-
modernt sportkomplex med plats för 1500 åskådare och med inom-
husplaner, gym, kontor etc.

AKADEMISKT
Monteverde Academy har två terminer som är indelade i två betygsperioder på nio veckor, samt en exa-
mensvecka. Slutbetyget utgörs  av 40%+40%+20% från respektive period.
Middle School består av klasserna 6,7 och 8 och här är undervisningen inriktad på studiefärdigheter som är 
till nytta i Upper School . Eleverna får utveckla sitt arbetssätt genom organisation, studieteknik och studie-
besök, och får lära sig att arbeta självständigt och med ansvarstagande.  

Ett starkt fokus i Monteverde Academy ligger på att förbereda eleverna för vidare högskolestudier. Det sker i 
Upper School , alltså klasserna 9-12 (Freshman, Sophomore, Junior, Senior) och där ökar man delen indivi-
duella kurser med sikte mot college. Skolan kan stolt visa att 100 % av avgångsstudenterna kommer in vid 
topphögskolor runt hela landet.

SPORT
Det fantastiska vädret i Florida medger sommaridrotter och uteaktiviteter året runt.  Skolan stoltserar över ett 
komplett idrottsstadion bl a med 8 löparbanor, fyra tennisbanor, och planer för olika bollsporter som fotboll, 
basket och baseball.  Även tre träningsgym och en swimmingpool finns. 
Skolans lag tävlar inom the Florida High School Activities Association (FHSAA) i bl a soccer, baseball, bas-
ketball, volleyball, swimming, golf.



AKTIVITETER
Monteverde Academy har hög målsättning för alla studenter. Det innebär att alla förväntas delta aktivt i en 
individuell eller en lagsport, eller att ta aktiv del i någon av de många klubbarna. För aktiva idrottare blir det 
både tävlingar och träningar efter skoltid. 

Skolan strävar verkligen efter att hjälpa fram alla elever, är det lätt att få studiestöd och extra hjälp vid behov.  
För de som klarar sig riktigt bra finns även möjlighet att tävla akademiskt i t ex matematik eller programme-
ring. På helger ordnas resor och olika aktiviteter utanför skolan.  Omfattningen av idrott och aktiviteter är 
störst i Upper School , här några exempel.

• Academic Team
• Bass Fishing 
• Chess Club
• Chinese Club
• Computer Club 
• Diversity Club
• Environmental Club’
• FCA/CCC Praise Band
• International Thespian Society
• Key Club

• Nat’l Honors Society
• Nat’l Spanish Honor Society
• Psychology
• Programming Club
• SAC – Business & Financial   
 Mgmt
• SAC – Communications
• SAC – Global Perspectives
• SAC – Pre-Professional   
 Health Services

• Technical Theater 
• The Talon (newspaper)
• Math Club
• Mentor Club
• Model United Nations
• Nat’l Art Honors Society
• Science Nat’l Honors Society
• Tutoring Club
• VPA Musicians
• VPA Visual Art

BOENDE
350 studenter bor i dorms. Varje hus har en House Parent, som ansvarar för ordning och reda och ser till 
att aktiviteter genomförs.  Alla får delta i vanliga hemaktiviteter som att bädda och städa sina rum osv, vilket 
bygger upp en familjär stämning och genom samarbete och ansvar skapas en trygg och säker miljö. Alla 
som bor på campus äter normalt  middag tillsammans i skolans matsal, Martha Bedell Dining Hall, och 
därefter finns tid för avkoppling och personliga aktiviteter. Det hela är en struktur som får alla att känna en 
familjär samvaro på campus samtidigt som det är karaktärsutvecklande för varje student.

ANSÖKNING
För detaljer om avgifter samt information om aktuella stipendier och rabatter kontakta Bluechip direkt, tel 
031- 63 11 50. Ansökningar skickas till Bluechip, Västra vägen 5, 447 42 Hönö-Göteborg.


