FRIIDROTTSGYMNASIUM
Bra studiemöjligheter förenat med mycket bra idrottslig utbildning för dig som vill
satsa på att få både bra betyg samt utvecklas som friidrottare.

Bilden: Tränare från friidrottsgymnasierna

Ansökningsblankett för läsåret 2016-2017 är nu öppen på
https://response.questback.com/idrott/nvdv16kd8e
I din ansökan fyller du i personuppgifter och lite om din träningsbakgrund.
Du kan ansöka om plats till tre stycken olika friidrottsgymnasier.
Läs mer om de olika gymnasierna på Svenska Friidrottsförbundets hemsida.
http://www.friidrott.se/utbildning/plugga/gymnasium/intro.aspx
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Att hitta en väl fungerande lösning för friidrottssatsning kombinerat med
gymnasiestudier är för många ungdomar helt avgörande för om det överhuvudtaget
skall bli någon fortsatt friidrottssatsning under de övre tonåren.
För att möjliggöra detta har Svensk Friidrott inrättat speciella s k Riks-FIG på sju
orter runtom i landet. Ett Riks-FIG är ett gymnasium med intagning av elever från
hela landet till orter där förutsättningar skapats för att träna friidrott på hög nivå
parallellt med studierna.
Då antalet platser på dessa Riks-FIG inte räcker för att möta alla önskemål om att få
en bra lösning av kombinationen gymnasiestudier och friidrottssatsning skapade
skolverket en regional variant av Riksidrottsgymnasier, NIU (Nationellt Godkänd
Idrottsutbildning), läsåret 2011-2012.
NIU-FIG finns på totalt sexton orter spridda över landet.
Kursplanerna för Specialidrott på Riks-FIG och NIU-FIG är identiska.
Specialidrott ingår med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det
individuella valet.
Obligatoriskt är:
Idrottsspecialisering 1
Idrottsspecialisering 2
Tävlings- och träningslära 1
Tävlings- och träningslära 2
Som kurslitteratur används boken
”Vinnare i långa loppet”, kopplat till den finns
även en hemsida fylld med studieuppgifter.
Som utökat program kan du som elev läsa följande kurser:
Idrottsspecialisering 3
Tävlings- och träningslära 3
Idrottsledarkunskap
På de flesta friidrottsgymnasierna kan du välja mellan att läsa ett teoretiskt eller ett
yrkesinriktat program.
För att veta hur det är på den ort du helst vill gå på kontaktar du
verksamhetsansvarig på respektive ort.
Skolverket beskriver ämnet Specialidrott på detta vis:
Undervisningen i ämnet specialidrott ger unga idrottstalanger möjlighet att utveckla
sin idrottsliga förmåga och kombinera sin gymnasieutbildning med en satsning mot
nationell eller internationell elit.

