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 Svensk idrott har genom åren 
haft mycket stora interna-

tionella framgångar med både 
landslag och klubblag. För att 

vi också i framtiden ska ha 
fortsatta framgångar krävs bra 
utbildning och bra utvecklings-
miljöer för unga atleter.

Gymnasier med nationell 
idrottsutbildning (NIU) ska 
vara en sådan utvecklingsmiljö 
– en miljö som ger elitsatsande 
ungdomar möjlighet att ta vara 
på sin fallenhet för sin idrott 
och som erbjuder bra förutsätt-
ningar att kombinera studier 
och sin specialidrott i spelarens 

Arlandagymnasiet erbjuder 
Nationell idrottsutbildning 
(NIU) och Lokal idrotts
utbildning (LIU) för dig som 
vill satsa på både studier 
och idrott.

Arlanda 
idrott

närmiljö. Denna möjlighet är 
mycket värdefull för svensk 
idrotts framtid. Specialförbunden 
i handboll och fotboll utfärdar 
i samverkan med Skolverket en 
certifiering av gymnasieskolor 
med idrottsutbildningen (NIU). 
Avsikten med certifieringen är att 
säkra kvaliteten vid de gymnasie-
skolor som erbjuder specialidrott. 
Arlanda gymnasiet har också en 
lokal idrottsutbildning (LIU) som 
ger dig som elev möjlighet att 
kombinera idrott och studier på 
en hög nivå. Vi erbjuder LIU i 
Innebandy, Ishockey och E-sport.
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Kombination elitidrott och 
gymnasiestudier
För att eleverna ska kunna 
kombinera sin idrottssatsning 
med gymnasiestudier är Arlanda-
gymnasiets lärare inställda på 
att hjälpa och stödja eleverna på 
olika sätt. Idrott kräver ibland 
att eleverna är frånvarande från 
skolan för tävling och träning. 

Med hjälp av digitala verktyg 
kan du följa utbildningen på sko-
lan, hemma eller på träningsläger 
i Sverige eller utomlands.

Specialförbundens och skol-
verkets krav är att de skolor som 
Svenska Fotbollförbundet certi-
fierat som anordnare av nationell 
idrottsutbildning (NIU-fotboll) 
förbinder sig att erbjuda högt 
utbildade instruktörer, ända-
målsenliga anläggningar och 
bästa möjliga träningsmiljö under 
hela läsåret. Skolan ska också 
erbjuda ett bra programutbud, 
studiehjälp, lärarförståelse och ett 
idrottsvänligt schema. Hos oss 
gäller detta också LIU.

Träningsanläggningar
Anläggningen som används för 
fotbollsträning är Midgårds-
vallen som finns 200 meter 

från skolan och 
handbollseleverna 
tränar i Vikingahallen 
som är en del av vår skola 
och har två fullstora handbolls-
planer att tillgå. Ishockeyn tränar 
i Pinbackshallen och innebandyn 
i sporthallar inom kommunen. 
Vår teoretiska del av utbildning-
en och E-sport sker på skolan. 

Målet med utbildningen
Målsättningen med utbildning-
en är att idrottsungdomar ska 
kunna kombinera gymnasie-

Ämnet specialidrott LIU 
består av tre delkurser

Idrott och hälsa specialisering 1 100

Träningslära 1 100

Idrott och hälsa specialisering 2 100

Ämnet specialidrott NIU 
består av fyra delkurser

Idrottsspecialisering 1 100

Idrottsspecialisering 2 100

Idrottsspecialisering 3 100

Tränings- och tävlingslära 1 100

Certifierad NIU-skola
Arlandagymnasiet har certifiering, precis som 
alla andra NIU-skolor, under certifieringsperioden 
2019-2022 och uppfyller därmed de krav som 
förbunden och skolverket har på NIU. 

Arlanda Idrott
• EKONOMI • BARN OCH 

FRITID • NATUR VETENSKAP 
• SAMHÄLLSVETENSKAP   

• TEKNIK • HANDEL
studier med idrott. 

Utbildningen 
ska vara av tydlig 

elitidrotts karaktär, och 
ambitionen för ett NIU-gym-
nasium är att det tillsammans 
med de föreningar som eleven/
spelaren tillhör ska skapa en 
så god utbildningsmiljö som 
möjligt. Det övergripande målet 
med utbildningen är att spelaren 
under gymnasietiden utvecklar 
färdigheter och kunskaper i sin 
idrott som ger förutsättningar 
att nå nationell elitnivå.
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• Ansök till NIU senast 1 december 2019
• Ansök till LIU senast 1 februari 2020 

Utöver detta söker du till de programmen du är 
intresserad av på gymnasieantagningens hemsida.



Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet

Ansökan till NIU gör du på respektive förbunds hemsida senast 1 december 2019

Ansök på:
www.gyantagningen.se 
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