
SKOLAN
Skolan ligger i småstaden St Johnsbury med  bara några timmars körning till flera större städer som Bur-
lington, Boston och Montreal i Kanada. St Johnsbury har 6.200 innevånare och är känd för sina vack-
ra 1800-talsbyggnader i Historic Main Street District, och för Fairbanks Museum  and Planetarium med 
170.000 djur och historiska föremål. 

Vermont är inte bara en av de vackraste och naturskönaste staterna i denna del av landet, den hör också till 
de tryggaste och säkraste.  I Vermont finns många vinterskidorter av högsta klass. 

FAKTA
• Skolan som grundades  1842, är en s k non profit organisation, styrd av ett råd på 21 personer. 
• 930 elever, lika många pojkar som flickor,  från 15 olika delstater i USA och från 30 olika länder.
• 260 av eleverna bor i dorms på skolans område och övriga är s k dagelever.
• Klasserna omfattar 9-12 samt Postgraduate. 
• Förhållandet elever till lärare är 8 : 1, och den genomsnittliga klasstorleken är 12. 
• Skolan har över 120 lärare och erbjuder mer än 200 kurser på fyra olika nivåer.
• Alla elever har iPad-utrustning och är med i skolnätverket Makers Lab.

RESURSER
• Moderna faciliteter med 30 olika byggnader, fem idrottsplaner med löparbanor etc för friidrott,    
 och för inomhusaktiviteter finns the Alumni Gymnasium, Field House, and Farmer Natatorium.
• The Cafe and Student Lounge är för fritidsumgänge och har TV och Game Room.
• Som i alla amerikanska skolor finns här också ett stort Community Service Program

Fall
• Soccer
• Football
• Cheerleading
• Filed Hockey
• Cross Country

Winter
• Skiing Alpin, Nordic
• Ice Hockey
• Wrestling
• Basket
• Gymnastics

Spring
• Golf
• Tennis
• Baseball
• Softball
• Lacrosse

SPORT
St Johnsbury Academy har 48 olika lag (interscholastic teams) och 20 intramural sports som



AKADEMISKT
Utbildnings- och kurserna är många: 
• 9 olika tekniska program
• 6 kurser i Engineering och 40 olika kurser i   
 Visual and Performing Arts
• 5 språk att välja på förutom engelska: 
 Kinesiska, Japanska, Franska, Spanska, Latin
• Advanced Placement , en möjlighet att läsa ut 
 valda kurser och få diplom för färdigheter i fak 
 ta-undersökning och analys, problemlösning  
 och kommunikation;  viktigt för ansökan till   
 college.

En speciell rådgivande funktion på skolan ger 
individuella studieråd för olika karriärinriktningar 
och hjälper till att välja lämpliga kurser som förbe-
reder  för ett visst yrkesområde:

• Agriculture,Food & Natural Resources
• Architecture & Construction
• Business & Management
• Hospitality & Tourism 

• Human Services
• Information Technology
• Logistics

BOENDE
På campus finns 8 dorms, studentbostäder, lika många för flickor som för pojkar. Här bor 260 studenter och 
även en del  studierådgivare och lärare och deras familjer.

STUDENTLIV
Skolan har en speciell grupp,  Resident Life Office, som hjälper eleverna att hitta på fritidsaktiviteter och ar-
rangera  olika helgaktiviteter eller att delta i de olika klubbar som finns. Eleverna uppmanas också att starta 
nya klubbar om det finns speciella intressen. Här är några exempel på aktiviteter:

• Jazz Appreciation Club
• Math Club
• Model UN
• Mountain Biking Club
• Outing Club
• Photo Lab 
• Pottery Club

• Robotics Club
• Scholar’s Bowl
• Skills USA
• Spanish Club
• Art League
• Swim Club
• Tennis Club

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


