
Har du en idrott du brinner för som du skul-
le vilja satsa på? Nationell Idrottsutbildning 
(NIU) gör det möjligt för dig som idrottar 

att utveckla dina kunskaper och färdigheter kring 
idrotten under din gymnasietid, och få en livs-
stil anpassad till din idrott. Kunskapsförbundets 
gymnasieskolor erbjuder NIU inom bandy, fotboll 
och badminton. 

Kombinera med ett gymnasieprogram 
Genom NIU kan du addera fler timmar idrott till 
din studieplan. Idrottsutbildningen kan väljas till 
samtliga nationella gymnasieutbildningar. Kur-
serna omfattar 400p och placeras på individuellt 
val och programfördjupningen. 

Observera att du får olika påverkan på studiepla-
nen beroende på vilket gymnasieprogram du väl-
jer att kombinera NIU med. 

Prata med din studie- och yrkesvägledare om du 
vill veta mer om vad NIU innebär för din studie-
plan. 

Proffsinstruktörer 
Våra instruktörer som undervisar i NIU har lång 
erfarenhet inom idrott. Med stort engagemang 
arbetar de för att du ska utvecklas inom din 
sport och nå nya mål. 

Ansökan
Ansökan ser olika ut för de olika idrotterna. På 
vår webb hittar du mer information om utbild-
ningen och hur du ansöker. 

www.kunskapsforbundet.se 

Utövar du en idrott på fritiden? Genom att läsa Nationell idrottsutbildning(NIU) 
kan du kombinera idrott med dina gymnasiestudier. 

Nationell idrottsutbildning (NIU) 



Du hittar mer information om NIU och ansökan på webben: magnusarbersgymnasi-
et.se, nilsericsonsgymnasiet.se, birgersjoberggymnasiet.se 

Vill du veta mer?

BANDY  
Innehållet på vår Nationella idrottsutbildning (NIU) i bandy 
kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, mentalt, tekniskt 
och taktiskt för din egen tränings- och tävlingsverksamhet. 
Du utbildas i och får en fördjupning i bland annat: ban-
dyteknik, spel, taktik och regler samt fysiska och menta-
la träningsprogram. Du får även lära dig att planera och 
genomföra träningspass för dina klasskamrater. Genom 
kurserna Idrottsspecialisering 1- 3 och Tränings- och Tävl-
ingslära 1 läser du 400 poäng riktat mot bandy. Detta ger 
dig en mycket bra grund för att komma närmare dina mål 
inom bandyn. Träning och teori sker på dagtid och leds av 
våra instruktörer.

FOTBOLL
Innehållet på vår Nationella idrottsutbildning (NIU) i fotboll 
kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, mentalt, tekniskt 
och taktiskt för din egen tränings- och tävlingsverksamhet. 
Du utbildas i och får en fördjupning i bland annat: fotboll-
steknik, spel, taktik och regler samt fysiska och mentala 
träningsprogram anpassade för dig. Du får även lära dig att 
planera och genomföra träningspass för dina klasskamrater. 
Genom kurserna Idrottsspecialisering 1, 2 och 3, Träning-
slära för elitidrott 1 som alla ingår i ämnet Specialidrott, 
läser du garanterat 400 poäng. Detta ger dig en mycket 
bra grund för att komma närmare dina mål inom fotbollen. 
Träning och teori sker på dagtid vid tre tillfällen per vecka 
och leds av våra instruktörer.

Vänersborg 
Birger Sjöberggymnasiet

Antal platser 
10 platser, varav 3 platser är för kvinnli-
ga sökanden. 

Urval  
Bandymeriter, referenser och genom 
provträning. 

Trollhättan
 Nils Ericsonsgymnasiet, Magnus Åbergs-

gymnasiet. 

Antal platser 
22 platser per läsår

Urval  
Urval sker bland annat utifrån dina 
fotbollsmeriter, referenser och genom 
provträning.

BADMINTON 

Innehållet på vår Nationella idrottsutbildning (NIU) i 
badminton kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, 
mentalt, tekniskt och taktiskt för din egen tränings- och 
tävlingsverksamhet. Du utbildas i och får en fördjupning i 
bland annat: spel, taktik och regler samt fysiska och menta-
la träningsprogram anpassade för dig. Du får även lära dig 
att planera och genomföra träningspass för dina klasskam-
rater. Genom kurserna Idrottsspecialisering 1- 2, Träning-
slära för elitidrott 1- 2, som alla ingår i ämnet Specialidrott, 
läser Du garanterat 400 poäng. Kurserna ligger på det 
individuella valet 200 p och 200 p inom programfördjup-
ningen. Detta ger dig en mycket bra grund för att komma 
närmare Dina mål som badmintonspelare. Träning och teori 
sker på dagtid vid tre tillfällen per vecka och leds av våra 
instruktörer.

Trollhättan
 Nils Ericsonsgymnasiet, Magnus Åbergs-

gymnasiet. 

Antal platser 
4 platser per läsår

Urval  
Urval sker bland annat utifrån dina bad-
mintonmeriter, referenser och genom 
provträning.

kunskapsforbundet.se
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