Nationellt godkända idrottsutbildningar Fotboll 2015-2019
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) tillämpar Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma
certifieringskraven för Nationellt godkända Idrottsutbildningar (NIU).
Syftet med NIU är att kunna kombinera elitidrott och utbildning i den svenska gymnasieskolan. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att eleverna på sikt ska kunna nå
nationell elit och kunna kombinera detta med sina gymnasiestudier.
Enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 5 kap och 7 kap. §§27-30.
Förutsättningar
27§ En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som nationellt godkänd
idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär. Utbildningen ska tillstyrkas av
Svenska Fotbollförbundet.
Ansökan
28§ En kommun ansöker som anordnare av nationellt godkänd idrottsutbildning hos
statens skolverk. Enskild huvudman ska ansöka hos statens skolinspektion.
Beslut
29§ Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas
och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta. Av beslutet ska det framgå vid
vilken eller vilka skolenheter utbildningen ska anordnas. Beslutet ska gälla för fyra
antagningsomgångar. Statens skolverks beslut ska om möjligt fattas senast den 1 september
året innan utbildningen på programmet planeras att starta.
Urval
30§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska
ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till programmen gäller bestämmelser i
kap 7.

Grundförutsättningar för SvFF:s certifiering av Nationell godkända Idrottsutbildningar
Certifiering av SvFF krävs innan huvudmannens ansökan går vidare till Skolverket (offentlig
huvudman) eller Skolinspektionen (enskild huvudman) om att få ge utbildningen där ämnet
specialidrott ingår.
Certifieringen utgår från en viss utvärderingsbar standard på idrottsutbildningen, dels genom
SF:s gemensamma och grundläggande krav, dels genom SvFF:s specifika krav.

Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad
fotbollsträning med studier på gymnasienivå. Fotbollsutbildningen ska ha en tydlig
elitidrottskaraktär där målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit.
Ansökan görs direkt till aktuell gymnasieskola. Gymnasieskola, distriktsförbund och
samarbetsföreningar samverkar vid antagning, gymnasieskolan är ansvarig.
Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt
upptagningsområde. För att starta en nationellt godkänd idrottsutbildning är 15 elever på en
tre års period lägsta antal elever.
Könsfördelningen på anställda tränare bör stå i proportion mot de antagna elevernas kön.

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) specifika certifieringskrav 2015-2019
1. Samtliga tre undervisningstillfällen ska schemaläggas under förmiddagen 08.30-12.00
enligt SvFF:s certifieringskrav. NIU gymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan
(105x65) samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning
2. Vid fullt utbyggd verksamhet (45 elever el mer) ska huvudman avsätta en lärarresurs
motsvarande heltid som ansvarig för specialidrottsämnet.
3. Sökbilden avgör könsfördelningen vid antagningen av elever. 70/30 herr/dam är
fotbollens faktiska siffror och ska eftersträvas.
4.

Ansvarig tränare för idrottsspecialisering ska planera, genomföra och utvärdera
verksamheten samt inneha A-diplom enligt SvFF.s tränarutb. Målvaktstränare ska
inneha lägst Mv diplom Bas och medverka vid minst två träningspass/vecka.
Undervisande lärare i kurserna träningslära 1&2 ska ska inneha ett A-diplom enligt
SvFF.s tränarutb. samt önskvärd akademisk lärar och/eller tränarutbildning.
Från och med 2017 ska ansvarig lärare/tränare enligt fotbollens tränarutbildning
vara Elite Youth A diplomerad.

Special- idrottsförbundens (SF:s) gemensamma certifieringskriterier för Nationellt
godkända Idrottsutbildningar, 2015-2019.

1. Huvudmännen och de idrotter som har en elitförening/elitmiljö som skolans
samarbetspartner ska ha ett etablerat samarbete med SvFF.
2. Huvudmannen ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal träningsmiljö
under hela läsåret.
3.

För elever som inte kan dagpendla ska huvudmannen bistå med hjälp att anskaffa
boende.

4. Skolan ska erbjuda minst tre högskoleförberedande och ett yrkesförberedande
program. Det ska också finnas elevvård, studiehjälp, lärarförståelse och idrottsvänligt
schema.
5. Den anordnande huvudmannen ska erbjuda 400 poäng specialidrott.
6. Skolan ska använda SvFF:s idrottsspecifika utbildningsmaterial som komplement till
ämnesplanen i specialidrott.
7. Ämnet specialidrott ske erbjuda tre undervisningstillfällen per vecka inom ramen för
schemalagd tid. Teori ska ingå specialidrotten, både separat från och integrerat i de
praktiska passen. De teoretiska inslagen kan fördelas utifrån den specifika idrottens
säsongskaraktär.
8.

Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en elitförening/elitmiljö med elitinriktad
verksamhet utanför skoltid.

9. Varje samverkande elitförening/elitmiljö har i sitt avtal med huvudmannen att ta
ansvar för samtliga NIU elever under hela gymnasieutbildningen.
10. Huvudman ska avsätta resurser som motsvarar minst halvtid i ämnet specialidrott vid
lägsta antalet 15 elever för en treårs period. Vid fler elever ökas resursen.
11. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av respektive SvFF fastställd idrottsspecifik
utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärare eller tränarutbildning.

12. Samtliga av huvudman anställda lärare och tränare med uppdrag inom
idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas dels fortbildning relaterad till den
undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning.
13. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SvFF arrangerade sammankomster och
utbildningar riktade till lärare/tränare anställda på den certifierade gymnasierna.
14. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom idrottsmedicin,
idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Beskriv skolans
specialistnätverk.
15.Verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SvFF-modell.
16. Huvudmannen äger inte rätt att lägga ut ämnet specialidrott på entreprenad.
Huvudman förbinder sig att följa skolverkets kommande föreskrifter.
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