
Förutsättningar för Lokal idrottsutbildning (LIU) 
Idrottsgymnasiet Gotland 
 
Idrotter 
Utbildningen omfattar 200 poäng i ämnet idrott och hälsa specialisering inom det indiv-
iduella valet. Idrotter som bedriver verksamhet i vår Lokala Idrottsutbildning är: Friidrott, 
handboll, ishockey, orientering och gymnastik. 
För att en idrott ska kunna bli aktuell för den Lokala idrottsutbildningen måste varje idrott 
kunna bedriva en bra verksamhet. Det innebär bl.a. att tillhandahålla välutbildad 
instruktör och goda träningsmöjligheter. 
 
Skolan 
Eleverna kan välja valfritt gymnasieprogram och man använder det Individuella valet, 200 
poäng. OBS! Det kräver lite mer planering och eget ansvar med gymnasieprogram som har 
mycket APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Man kan inte heller läsa högskolepaketet på 
praktiska gymnasieprogram i kombination med Idrottsgymnasiet. 
 
Undervisning 
Kurserna som ingår är Idrott och hälsa–Specialisering 1 och 2. I åk 1 sker den idrottsspecifika 
träningen efter skoltid ofta på onsdag eftermiddag då alla elever slutar skolan 13.30. 
Eleverna har dessutom några gemensam fys och teorilektioner under skoltid. I åk 2 och 3 
erbjuder vissa idrotter träning under skoltid på måndagar andra fortsätter med träning på 
onsdag em. Gemensam undervisning med fys och teori genomförs även under skoltid en 
gång per vecka i åk 2 och 3. Gemensamma träningsläger genomförs tillsammans med de 
andra idrotterna. 
 
Antagning 
Idrotter som ej är med sedan tidigare på LIU ska till att börja med att kontakta Anna 
Samelius, RF-SISU Gotland för att diskutera vilka möjligheter idrotten har för Lokal 
idrottsutbildning. 
 

• Ansökningsblankett finns på RF-SISU Gotlands hemsida 
https://www.rfsisu.se/Gotland/Viarbetarmed/IdrottsgymnasietGotland/ 
OBS! Ladda först ner ansökningsblanketten för att sedan fylla i den. 

• Ansökan ska vara inskickad senast 31 januari till Anna Samelius, RF/SISU Gotland 
anna.samelius@rfsisu.se 

• I mitten av mars får du besked om du fått en plats på Idrottsgymnasiet Gotland. 
Antagningen baseras på två ansökningsprocesser; dels en idrottslig och dels en 
skolmässig.  
 

Frågor besvaras av: 
Anna Samelius samordnare vid RF-SISU Gotland 
Tel: 0498-207066 
E-post: anna.samelius@rfsisu.se 
Petter Svensson, samordnare och lärare vid Wisbygymnasiet 
Tel: 073 - 765 87 55 
E-post: petter.svensson@gotland.se 
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