Godkända och certifierade
utbildningar som uppfyller
kraven från respektive
specialidrottsförbund
och Skolverket.

NATIONELLT GODKÄND
IDROTTSUTBILDNING – NIU

Idrott i elitklass!
Välj mellan fyra inriktningar:
• Amerikansk fotboll
• Fotboll
• Golf

• Handboll

Vill du hitta balansen mellan gymnasiestudier och
for tsatt elitsatsning på din idrott? Då har du möjlig
het att välja någon av våra nationella eller lokala
idrottsutbildningar.
Målsättningen med idrottsutbildningarna är att du
ska utvecklas som person och skaffa dig goda kun
skaper både i skolan och inom din idrott. Både de
nationella och lokala idrottsutbildningarna genom
förs i nära samarbete med de lokala föreningarna.

En klass för sig.
K OMM UNA L A G YM N ASI ESKO LAN KRI STI AN STAD

LÄS MER PÅ KRISTIANSTAD.SE/NIU
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NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING (NIU)
Nationell IdrottsUtbildning (NIU) är godkända och
cer tifierade utbildningar som uppfyller kraven från
respektive specialidrottsförbund och Skolverket.
För att söka till NIU måste du delta i en elitinrik
tad verksamhet på klubbnivå och eller ha en ambi
tion att hamna på elitnivå inom en snar framtid.
Innan antagningen får du genomgå en inter vju samt
fysiska och tekniska tester specifika för din idrott.
Målsättningen som ligger till grund för program
inom ramen för NIU är att "den som deltar skall
ha de färdigheter som i förlängningen kan leda till
nationell eller internationell elit".
Blir du antagen till NIU måste du även bli antagen
till något av programmen nedan. Antagning till NIU
är alltså inte en garanti för att du kommer in på ditt
gymnasieprogram.
Amerikansk fotboll, fotboll, golf eller handboll
På Milnergymnasiet, Söderpor tgymnasiet och Öster
änggymnasiet kan du kombinera dina studier med
elitidrott inom amerikansk fotboll, fotboll, golf eller
handboll.
Program du kan kombinera med din idrott:
Barn- och fritidsprogrammet (Milner)
Ekonomiprogrammet (Söderpor t)
Handels- och administrationsprogrammet (Söderpor t)
Natur vetenskapsprogrammet (Österäng)
Samhällsvetenskapsprogrammet (Söderpor t)
Teknikprogrammet (Österäng)
Vård- och omsorgsprogrammet (Milner)
Totalt 500 poäng fördelas på:
Idrottsspecialisering 1, 2 och 3, 300 poäng
Träningslära för elitidrott 1 och 2, 200 poäng
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Idrott på schemat för dig
som redan tränar fyra till
fem pass i förening,
samt har en tränare med
adekvat utbildning.

LOKALT UTFORMAD
IDROTTSUTBILDNING – LIU

Idrott på hög nivå
Välj mellan fem inriktningar:
• Fotboll

• Orientering
• Friidrott

• Ishockey
• Tennis

Vill du hitta balansen mellan gymnasiestudier och
for tsatt elitsatsning på din idrott? Då har du möjlig
het att välja någon av våra nationella eller lokala
idrottsutbildningar.
Målsättningen med idrottsutbildningarna är att du
ska utvecklas som person och skaffa dig goda kun
skaper både i skolan och inom din idrott. Både de
nationella och lokala idrottsutbildningarna genom
förs i nära samarbete med de lokala föreningarna.
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LOKALT UTFORMAD IDROTTSUTBILDNING (LIU)
För att möta den stora efter frågan på studier sam
tidigt med for tsatt idrottssatsning erbjuder vi även
lokalt utformade idrottsutbildningar (LIU). Detta gäl
ler dig som redan tränar fyra till fem pass i förening,
samt har en tränare med adekvat utbildning.
Även de lokala idrottsutbildningarna kan föregås
av fysiska och tekniska tester specifika för din idrott
samt en inter vju. Dessutom måste du bli antagen
till det nationella program som erbjuder LIU, för att
komma in på ditt gymnasieprogram.
Välj mellan flera olika sporter
Du kan kombinera fotboll, friidrott, ishockey, orien
tering eller tennis med ett nationellt program på
någon av Kristianstads kommuns gymnasieskolor.
Gäller det annan idrott, kontakta ansvarig rektor
för NIU.
Program du kan kombinera med din idrott:
Barn- och fritidsprogrammet (Milner)
Ekonomiprogrammet (Söderpor t)
Handels- och administrationsprogrammet (Söderpor t)
Natur vetenskapsprogrammet (Österäng)
Samhällsvetenskapsprogrammet (Söderpor t)
Teknikprogrammet (Österäng)
Vård- och omsorgsprogrammet (Milner)

200 poäng
200 poäng läses inom ramen för det individuella
valet.
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