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Vi finns kvar för frågor även efter
mötet
Power point på RF SISU Gotland



Personal
NIU:
Fotboll: Christoffe Lallet, Ida Johansson (MV)
Innebandy: Trond Ringvall, Jesper Eliasson

LIU:
Ishockey: Hans Särkijärvi
Friidrott: Jorma Jääskelainen
Orientering: Anna Samelius
Fotboll: Christoffe Lallet
Innebandy: Trond Ringvall, Jesper Eliasson
Gymnastik: Maks Shevchuk

Fysträning: Sofie Kindberg (tom. ht.22)

Samordnare RF SISU Gotland: Anna Samelius

Samordnare Wisbygymnasiet: Petter Svensson 



Målet med Idrottsgymnasiet Gotland är att 
ge elever möjlighet att kombinera 
gymnasiestudier med en elitsatsning i sin 
specialidrott 

• Syftet med NIU är att elever ska nå nationell 
elit.

• Målet med vårt LIU är att elever ska få 
kunskaper för att kunna nå nationell elit.



HISTORIA

• 1985 FÖRSTA IDROTTERNA PÅ 

IDROTTSGYMNASIET

• 1995 BETYG I ÄMNET SPECIALIDROTT INFÖRS 

• 2005 ÖKNING AV INTAGNA ELEVER

• 2008 GEMENSAM UNDERVISNING 

• 2011 NY GYMNASIEREFORM (NIU/LIU)          

37 ELEVER PÅ IDROTTSGYMNASIET

• 2022 CA. 140 ELEVER PÅ IDROTTSGYMNASIET 



Ansvar
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET SISU GOTLAND 
Samordnar idrottsverksamheten och beslutar om antagning
tillsammans med UAF. Utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten.

• UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVS FÖRVALTNINGEN (UAF)
Samordnar skolverksamheten och beslutar om antagning
tillsammans med RF SISU Gotland. Utvecklar och kvalitetssäkrar
verksamheten. Är huvudman för verksamheten.

• SPECIAL DISTRIKTSFÖRBUND/IDROTTSFÖRENING SDF/IF
Ansvarar för den idrottsspecifika undervisningen.

• GYMNASIESKOLANS SAMORDNARE
Ansvarar för samordning av undervisningen samt den 
idrottsgemensamma teorin, närvaro och betygsättning.

• FYSTRÄNING
Sofie Kindberg. (tom. Ht.22)

• SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI
Visby Fysioterapi med Göran Malmborg. 
Elisabeth Johansson och Emma  Fernato vid tester och läger.



Eleven tänker…
Anatomi

Fysiologi

Träningslära

Idrottsnutrition

Tester
Dubblakarriärer

Matchfixning/spelproblem Antidopning

Idrottsskador

Idrottens etik
Idrottshistoria

Idrottspsykologi

Mer träning i min idrott

Jämställdhet inom idrott

Träningsläger

Idrotten i Sverige Löpteknik

Ledarskap

Idrottens roll i samhället

Teknikträning

Mediaträning

Videoanalys

Olympiska lyft



• Många delar i att bli elitidrottare
• Elever från många olika idrotter på

fys, teori och läger
• Se-samtala-lära av varandra
• Killar/tjejer tillsammans
• Fler perspektiv på sitt idrottande
• Resursnätverk
• Vikten av ett Idrottsgymnasium på
Gotland

Kunskap, utveckling och trygghet
på hemmaplan

Trygg och utvecklande träningsmiljö



Folder



Fys & teori
• Skattning av freshness och anpassning av belastning
• Nulägesanalys uppgift
• Sjukgymnast på plats varje onsdag em.

Skadeförebyggande-prestation
Åk 1-2-3. En gång i veckan
Ökat inflytande-specialisering



Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) 
400-500 poäng

• Respektive Specialidrottsförbund (SF) bestämmer vilka 
skolor som får anordna utbildningen och antal elevplatser

• Fotboll: 36 platser/3år (30-35 sökande till ca.12 platser)

• Innebandy: 12 platser/3år (10-15 sökande till ca.4 platser)



Specialidrott

• 400 poäng under 3 år. Möjlighet att läsa 500 poäng

genom utökad studiekurs

• 200 poäng från det individuella valet

• 200 poäng inom programmets ämnesfördjupning

• 100 poäng utökad studiekurs

• Gymnasieexamen minst 2250 poäng med betyget E eller

högre

• Får bara läsas på NIU och RIG

• SA + BF 

• Idrottsspecialisering och träning och tävlingslära



Träning och undervisning (NIU)
• TRÄNING:
• 2 st. morgonpass, tisdag & torsdag (kl. 08.00-09.30) inom respektive idrott.
• Alla årskurser tillsammans. Killar/tjejer blandat/separat
• Eleverna börjar övrig skolundervisning tidigast kl. 10.00 dessa dagar.
• Wisbygymnasiet inne/konstgräsgräset. 

• GEMENSAM UNDERVISNING:
• 1 st. 90 minuters lektion/vecka med både fys och teori samt hemuppgifter. 
• Årskurserna har separata lektioner ibland tillsammans med LIU.
• Ex. Fysträning, kost, mental träning, träningslära, etik & moral, genus, 
• idrotten i samhället, idrottsskador m.fl.

• Träningsläger
• Fystester & Rörlighetstester

• 400 POÄNG:
• Åk 1 + 2: 3 pass /veckan
• Åk 3: 1 pass/veckan

• 500 POÄNG:
• Samtliga årskurser 3 pass/veckan (utökad studiekurs)



Lokal idrottsutbildning LIU (200p) 

• Respektive idrott bestämmer tillsammans med Wisbygymnasiet och RF 
SISU Gotland hur många elever som skall tas in

• Läsåret 22-23
• 86 elever (åk 1-3)
• Ishockey (29)
• Orientering (3)
• Friidrott (3)
• Fotboll (28)
• Innebandy (15)
• Gymnastik (8)

• Önskar bli LIU idrott?
• Sök även dessa för att visa på söktrycket.
• Dimensioneringssamtal 15/2-2023



Idrott och hälsa
specialisering (LIU)

• Idrott och hälsa specialisering 1&2

• 200 poäng från det individuella valet (100 poäng i åk

2 och åk 3)

• Valbart med alla Wisbygymnasiets program förutom

Grönt centrum

• Högskolepaketet och andra val

• Gymnasieexamen



Träning och undervisning (LIU)

• TRÄNING:
• Åk 1 = En träning/vecka ons 13.30 med idrott/fys/teori
• Åk 2 = En Idrottsträning samt en idrott/fys/teori lektion erbjuds (må 9.00 + ons. 

13.30)
• Åk 3 = En Idrottsträningar samt en idrott/fys/teori lektion erbjuds (må 12.45 + 

ons. 13.30)
• Wisbygymnasiet samt andra Idrottslokaler utifrån behov.

• GEMENSAM UNDERVISNING:
• Teoriföreläsningar t.ex: Kost, idrottsskador, idrottshistoria, anatomi, 

träningsplanering,mental träning, antidopning och ledarskap. Ibland tillsammans
med NIU och LIU-T. Ca. 6-8 tillfällen per år + hemuppgifter. 

• Gemensamma läger
• Fystester & Rörlighetstester
• Sjukgymnast/fysioterapi



Antagningen baseras på två
ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels
en skolmässig. 

De elever som anses ha bäst förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen ska väljas ut i
det idrottsliga urvalet. 

Gymnasieprogram söker du i det ordinarie
gymnasievalet. 

I RF:s riktlinjer för antagningen står att varje
elev ska ha blivit bedömd utifrån vilka
förutsättningar och förmågor denne har; 
idrottsspecifikt, 
idrottspsykologiskt, 
socialt, 
organisatoriskt
och förmåga att klara av gymnasiestudierna.

1 December sista ansökning till Svenska fotbollsförbundet respektive Svenska 
Innebandyförbundet

Intervju och provträning/träningsbesök med respektive idrott

SDF/IF gör ett urval utifrån intervju och träning samt kontakt med lagens/gruppens
tränare och distriktskapten/spelarutbildare

Antagningsmöte DF/IF/WG/RF-SISU Gotland

Besked (slutet av januari)

Besöksdag Wisbygymnasiet för vissa idrotter (februari)

Lämna besked ja/nej (mars)

Reservantagning (slutet av mars)

Besked gymnasieantagningen (juli)

Antagningen (NIU)



Antagningen baseras på två
ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels
en skolmässig. 

De elever som anses ha bäst förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen ska väljas ut i
det idrottsliga urvalet. 

Gymnasieprogram söker du i det ordinarie
gymnasievalet. 

I RF:s riktlinjer för antagningen står att varje
elev ska ha blivit bedömd utifrån vilka
förutsättningar och förmågor denne har; 
idrottsspecifikt, 
idrottspsykologiskt, 
socialt, 
organisatoriskt
och förmåga att klara av gymnasiestudierna.

31 januari sista ansökningsdag till Gotlands Idrottsförbund

Intervju och ev. provträning med respektive idrott

SDF/IF gör ett urval utifrån intervju och ev. träning samt kontakt 
med lagens/gruppens tränare och distriktskapten/spelarutbildare

Antagningsmöte DF/IF/WG/RF-SISU Gotland

Besked (slutet februari)

Besöksdag Wisbygymnasiet för vissa idrotter (februari)

Lämna besked ja/nej (mars)

Reservantagning (slutet av mars)

Besked gymnasieantagningen (juli)

Ansökning LIU



Vad gäller om jag 
vill gå en 
idrottsutbildning 
på fastlandet?



Tips till vårdnadshavare (och 
elever)

• Styr uppmärksamheten mot långsiktiga mål

• Uppmärksamma ansträngningen och utvecklingen

• Sök balans mellan resultat och prestation

• Förtydliga att utveckling inte alltid går i en rak 
linje uppåt 

• Uppmana och ställ frågor som får ”eleven” att 
reflektera kring sitt idrottande

• Ökar träningsmängden (och intensiteten) måste 
återhämtningen öka i samma takt. (Mer mat och 
sömn)

• Låt inte ”eleven” träna/tävla skadad eller sjuk för 
att nå kortsiktiga mål

• Hjälp eleven att hitta tid/struktur för sitt 
skolarbete

• Var uppmärksam på om ”eleven” tappar 
motivation, är onormalt trötta/ser bleka ut



Tips till elever
• Träningsmängden kommer öka!
• Återhämtning; kost, vätska, sömn och mentalt
• Fysträning/rörlighet (se utskickat program och film)
• Fokusering på individuell utveckling
• Eget ansvar studier/idrott
• Skador
• Boende/inackorderingsbidrag NIU
• Reflektera kring ditt idrottande



Kontakt
• Öppet hus Wisbygymnasiet 23/11 17.00-

20.00

• RF-SISU Gotland
• Facebook.com/Idrottsgymnasiet Gotland

• Instagram Idrottsgymnasiet Gotland
• Gotland.se/idrottsgymnasie

• petter.svensson@gotland.se

• anna.samelius@rfsisu.se
• sofie@fyslandslaget.se

mailto:petter.svensson@gotland.se
mailto:sofie@fyslandslaget.se


Övriga frågor



Idrottsvis samling

• Fotboll NIU+LIU Sal 2084

• Innebandy NIU+LIU Sal 2100

• Ishockey LIU Sal 2103
• Gymnastik LIU Sal 2104

• Orientering LIU Sal 2098
• Friidrott LIU Sal 2106



Barn och fritids-
programmet

• Yrkesprogram; efter yrkesexamen är man behörig att söka yrkeshögskola

• Inriktning: Pedagogisk arbete (barnskötare eller elevassistent)

• APL minst 15 veckor

• Högskolebehörighet. Läser du engelska 6 under gymnasiet får du grundläggande 
högskolebehörighet och kan studera vidare till exempelvis förskolelärare. (Inte en 
garanterad möjlighet)

• Om utbildningen: Människors lärande och växande, hälsa och levnadsvanor och olika 
former av hälsofrämjande arbete är centrala kunskapsområden under utbildningen. Etik, 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är andra ämnen du får studera. Du 
får lära dig att utveckla dina ledaregenskaper, att planera och organisera aktiviteter för 
både barn och vuxna liksom att möta, assistera, stötta och utveckla andra. Du tränas 
också i att utveckla din förmåga att vara lyhörd för människors behov. 



Samhällsvetenskaps-
programmet

• Högskoleförberedande

• Tre inriktningar: Beteendevetenskap, samhällsvetenskap, ej valbar (information, kommunikation 
och medier)

• Utökad studiekurs

• Om utbildningen
Samhällsvetenskapsprogrammet ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och 
världen. Kunskapsområden som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö utgör basen i 
programmet. Du får också studera olika maktstrukturer ur ekonomiska, sociala och politiska vinklar. 
Under utbildningen tränas du i att utveckla din förmåga att analysera och reflektera, att källkritiskt 
söka information, skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter. 


