
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING
Inriktning

• Simning 

NIU är en nationell inriktning med tydlig idrotts- 
karaktär och vi på Väsby Nya Gymnasium erbjuder 
simning genom ett nära samarbete med Väsby  
Simsällskap (VSS). Vill du ha en god utbildning och 
samtidigt elitsatsa på din simning så är NIU på  
VNG ett bra val för dig. 
 
Du kan gå nationell idrottsutbildning samtidigt som  
du läser på något av våra teoretiska program Ekonomi-
programmet (EK), Naturvetenskapsprogrammet (NA), 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Teknikprogram-
met (TE).

Hur kombinerar man sin gymnasieutbildning  
med sin elitsatsning?

• Schemaläggningen anpassas för möjlighet till träning   
 varje morgon, ca 07.00 – 09.15.     
 Frukost serveras innan skoldagen börjar.

• Tillgång till eget förvaringsutrymme och  
 pausrum på skolan.

• Du tränas av välutbildade tränare på VSS och  
 idrottslärare på skolan. 

• Du får göra tester och har stor support från tränarna.

• Du har tillgång till skolläkare och sjukgymnast

• Du läser kursen Idrottspecialisering 1 och 2  inom   
 ramen för individuella valet, vilket ger 200 poäng  
 och kombinerar både teori och praktik. Om du går   
 NIU på naturprogrammet ingår även kurserna  
 träningslära 1 och 2. På övriga program kan du välja   
 träningslära som utökad kurs.

• Du får en klassmentor som är väl insatt i  
 dina studier och som har ett nära samarbete    
 med din idrottsmentor och teamansvarige.

• Du har tillgång till ytterligare träning under    
 skoltid på vårt välutrustade gym.
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Ansökan

• Du söker till NIU genom Simförbundets  
 hemsida: simforbundet.nu senast 1/12-2018.

• I januari blir du kallad till ytterligare uttagning  
 samt målsättningssamtal.

• Besked om antagning till NIU får du i januari

• Det är också viktigt att du söker ditt gymnasie- 
 program genom Gymnasieantagningen.  
 Detta  görs senast 15 februari 2019. Besked om  
 antagning på gymnasieprogrammet får du i juni.

Marcus och Ivar är båda 16 år gamla, de  
går första året på gymnasiet och det gör  
de på Väsby nya gymnasium (VNG). Här får  
de möjlighet att satsa på både skolan och 
simningen.

Marcus går teknikprogrammet på VNG. 
– En kompis tipsade mig om VNG och jag 
är väldigt nöjd med både min inriktning och 
träningsmöjligheterna. Maten är väldigt bra på 
skolan, vilket är viktigt då vi tränar så många 
pass i veckan. Jag gillar också att det finns  
tydliga mål i varje ämne.

Ivar läser naturprogrammet. 
– Jag provade flera olika skolor innan jag kom 
till VNG. Det finns superbra och kompeten-
ta lärare på skolan och de stöttar oss om vi 
behöver mer hjälp eller om man ligger före, då 
får man extrauppgifter. VSS har simtränare som 
själva varit duktiga och framgångsrika inom 
simning.

 


