
High school  
i USA

Allmän Information om 

Private/Boarding Schools



Boarding School är en vanlig gymnasieform över hela USA och har funnits länge. Det är en väl utvecklad skol-
form och struktur med tydlig målsättning; att förbereda eleverna för kommande studier på college. Genom 
boarding (boende på skolan) blir skollivet mer engagerande och erfarenheterna visar att det bidrar både till 
elevernas personliga utveckling och mognad och till bra studieresultat.

AKADEMISKT
Hög akademisk standard med väl genomarbetade
ämnesområden, flexibelt kursutbud, hög kvalitet på
lärarna och ofta fantastiska resurser. Många skolor
erbjuder personligt anpassad hjälp för att välja
college:
• att välja lämpliga kurser och tester som passar
de individuella målen.
• hjälp med strategi att välja college beroende på
personliga förutsättningar och intresse akademiskt, 
ekonomiskt, idrottsligt osv.
• hjälp med ansökningar, kontakter och intervjuer.

SPRÅKLIGT
Språkkunskaperna utvecklas exceptionellt genom 
dagligt bruk i både skola och på fritid, ofta i familje-
sammanhang såväl som i miljö utanför skolan. Det 
är en betydande skillnad jämfört med t ex svensk 
gymnasieskola eller en icke boarding school.

IDROTTSLIGT
Många elitidrottsmän väljer boarding school för att 
kunna utvecklas på bästa sätt. Genom upplägget 
med träning på eftermiddagarna och utmärkta re-
surser blir det både tid och möjlighet att klara både 
sportslig och akademisk utveckling. Vanligtvis finns 
tränare, rådgivare och faciliteter på toppnivå för 
kvalificerad träning och tävling.

PERSONLIGT
Studiekamratskapen är av hög kvalitet med ordning 
och reda och hög standard. Gemensamma
fritidsaktiviteter och speciella upplevelser skapar 
respekt för varandra och ofta livslång vänskap. 
Den personliga karaktären utvecklas till en mogen 
individ med stark motivation.

KULTURELLT
Utflykter, expeditioner, resor och olika skolsamarbe-
ten ger en kulturell exponering och allmänbildning 
utöver det vanliga och bidrar till elevernas mognad. 
Det ger dessutom kunskaper om olika folk och 
seder.

YRKE
Många amerikanska undersökningar visar att stu-
denter från boarding school lyckas bättre på
universitet och får högre positioner i yrkeslivet än 
studenter som gått konventionella skolor.

UTOMLANDS
Utlandsvistelsen i sig ger erfarenhet som märks i 
den personliga mognaden. Att vara hemifrån, an-
passa sig och fungera i en bortamiljö blir ett bevis 
på att man utvecklats och kan klara sig själv och 
fungera tillsammans med andra.  

För rådgivning kontakta Bluechip  031- 63 11 50
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TESTA NYTT!
Det handlar mycket om att ha ett öppet sinne och 
se det annorlunda som en fantastisk möjlighet och 
upplevelse. Att plugga i USA på en boarding school 
innebär inte bara skola och läxor. Alla studenter 
uppmuntras att deltaga i olika fritidsaktiviteter. Vissa 
skolor har som krav att man är med i någon fysisk 
aktivitet eller sport varje termin. 

Allt är kopplat till skolan och förutom 
den fysiska biten så finns det 
fantastiska möjligheter att prova 
på nytt inom tex musik, konst, och 
många andra intresse områden som 
tex klättring, schack, snow-  

      boardklubb, mm.

KLÄDER/SKOLUNIFORM
Vissa skolor har sk dresscode där tjejer och killar 
behöver ha vissa speciella kläder eller ibland skolans 
uniform på sig. Detta varierar från skola till skola så 
undersök vad den skolan du är intresserad har för 
regler.

DISCIPLIN
Boarding schools i USA har oftast lite tuffare disciplin 
och andra rutiner på sina elever än på en vanlig skola. 
Det kan vara allt från att man måste be om ett ”pass” 
för att lämna skolområdet på helgen eller för att gå på 
toaletten under lektionstid.

REGLER / TRADITIONER
Många skolor har olika traditioner och regler. Det kan 
vara att man som sista års elev får vissa förmåner att 
göra saker som yngre elever inte får. Det är dock alltid 
i god anda och förknippas oftast med stolthet, mm. 
Skolorna har oftast regler för när det skall vara släckt 
och tyst i studentrummen.

STUDENTHEMMEN
I studenthemmen bor oftast en av lärarna på skolan 
med sin familj i en separat lägenhet. Elever delar 
vanligen rum med en annan elev. Oftast har rummen 
dusch och toa men det kan också förekomma att det 
finns gemensam dusch och toalett i korridoren.

FACILITETER OCH RESURSER
Skolorna har oftast fantastiska resurser som många 
vanliga skolor bara drömmer om. Skolor med endast 
300 elever har tex sina egna heltidsanställda tränare 
och fysios, egen hockey rink, fotbollsplan, gym och 
andra faciliteter. Egna musik och konstgallerier är inte 
heller ovanligt.

IDROTT
De flesta topp idrottarna i USA studerar på boarding 
school för att det ger stora fördelar med att kunna 
träna varje dag och gå i skolan på samma plats. Många 
fotbolls och hockeyspelare från Sverige har genom 
åren åkt till boarding school för att öka sina chanser till 
stipendier och att få spela på college.

Att ta steget att välja Boarding School är en utma-
ning. Det är krävande att åka iväg och plugga i en 
främmande miljö på ett annat språk och med nya 
kompisar och lärare. Det blir ett val för livet och 
det man får tillbaka är så mycket större och så 
mycket mer värt. Det blir något man aldrig ångrar 
eller glömmer. Tack vare internet är det lätt att 
hålla kontakten mellan föräldrar och elev. Vi reser 
lättare och kan besöka varandra oftare och ta del 
av varandras upplevelser och utveckling.

Bluechip har hjälpt mer än 15.000 stu-
denter att åka iväg och studera i
USA. Den vanligaste kommentaren efter 
hemkomsten är utan tvekan ”det är det 
bästa jag gjort i hela mitt liv”!

Du kommer snabbt att komma in i den nya miljön 
och utvecklas på alla sätt. Team känslan på en 
boarding school är svårslagen, alla drar åt samma 
håll och har samma motivation att
lyckas och komma någonstans. Alla stöttar alla 
och vill att du skall lyckas. Du kommer att växa 
som person.

Att åka till USA är en fantastisk möjlighet. Du 
kommer att utmanas akademiskt och som männ-
iska. Du kommer att få lära känna ett nytt land, 
kultur och lära dig engelska flytande. Du kommer 
att få ta ett stort eget ansvar men det kommer att 
utveckla dig på ett helt annat sätt jämfört med om 
du stannat hemma i Sverige.

Det var det 
bästa jag gjort i 

hela mitt liv!



Bluechip
Bluechip är ett serviceföretag med 28 års erfarenhet 
av att hjälpa svenska studenter till USA. Genom åren 
har Bluechip hjälpt över 15 000 svenska studenter att 
åka till USA för att studera.

Service
Bluechip är med dig hela vägen; innan, under och 
efter din tid i USA. För att göra processen smidigare 
och enklare erbjuder Bluechip ett servicepaket för 
att söka till Boarding Schools i USA. Bluechip hjälper 
dig med information om processen, ansökan, olika 
prov, försäkringar, visum, besöks resa, avresemöte, 
mm. Detta ger en trygghet i själva processen och en 
försäkran om att allt går rätt till. För detta tar Bluechip 
ut en serviceavgift på SEK 7500:- som faktureras från 
Bluechip när processen påbörjas.

Processen
I de flesta fall så är processen följande:  
Varje skola är unik men detta ger en övergripande 
bild av processen:
• Val av skola
• Ansökan fylls i on-line
• Rekommendationsbrev från engelska och matte
 lärare
• Uppsats om något dagsaktuellt ämne
• Personligt brev om mål, visioner, mm

• Skype intervju med skolan 
• TOEFL-Engelska prov resultat
• Ev SAT eller ACT prov resultat
• Ansökan om ekonomiskt stöd

Tidsramar
Man skall helst söka till skolan innan den sista januari. 
Besked om antagning får man i mars. Beslut att man 
tackar ja till sin plats gör man senast i april. Ett besök 
till skolan vid detta tillfälle är vanligt. Vissa skolor har 
rullande antagning hela året då det går bra att söka 
när som helst. Ta kontakt med Bluechip för mer infor-
mation om vilka skolor som har rullande antagning.

Kostnader / Stipendier 
Många av skolorna erbjuder stipendier/rabatter ba-
serat på familjernas ekonomiska situation och behov. 
I samband med antagningsbeskedet i mars får man 
besked om detta.

Nästa steg
Boka in en tid med Bluechip för att gå igenom dina 
intressen och personliga förutsättningar. Vi har kontor 
i Stockholm och Göteborg. Ring oss på vår centrala 
bokning: 031-63 11 50.

ALLMÄN INFORMATION & ANSÖKNINGSPROCESSEN

För rådgivning kontakta Bluechip! www.bluechip.nu  031-63 11 50


