Information och handledning för
ANTAGNING OCH ANTAGNINGSPROCESSEN
SvFF NIU-fotbollsgymnasier

NIU är en nationell utbildningsform, som är tänkt först och främst som lokalt och regionalt alternativt,
där bl.a. antagningsförfarandet regleras och skall ske inom vissa bestämda ramar. Antagningen till
nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels
en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida och NIU-lärarwebb).
Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för
att börja på NIU-fotbollsgymnasium
Det som gäller för den idrottsliga antagningen är kortfattat;
1. Eleverna har möjlighet att söka tre (3) alternativ men kan tacka Ja endast till ett alternativ.
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När en elev har tackat ja till ett erbjudande från en skola, kan de andra skolorna endast erbjuda
reservplatser till eleven. Eleven, som har tackat ja till en skola, kan (om eleven blivit erbjuden
reservplats från de andra skolor eleven hade sökt) behålla reservplatsen till t o m 2/5, därefter tas
dessa reservplatser bort. Är eleven antagen endast som reserv, kvarstår eleven som reserv t o m
31/8.
2. Ansökan och ev ändringar skall vara gjorda senast 1/12 året innan eleven beräknas starta NIUfotbollsgymnasium. Därefter kan inga justeringar ske.
3. NIU-gymnasieskolan har yttersta ansvaret för urval och antagning, men det operativa arbetet med
detta kan ske i samverkan med föreningar och distrikten.
4. Urvalet måste givetvis ske bland de elever som har sökt (senast den 1/12).
5. Eleverna skall snarast möjligt ges besked om erbjudande om idrottslig antagning, reservplats eller
avslag. Besked om avslag kan lämnas successivt, men besked om antagning eller reservplats kan
meddelas från och med 2/12, men alla elever skall ha fått besked senast 20/1, d.v.s. innan
ansökan till skolan sker.
6. Innan en elev får erbjudas plats skall en intervju och ett vägledningssamtal genomföras. Gäller
samtliga elever som är aktuella att bli antagna. OBS: Det finns ingen garanti att alla sökande blir
kallade till intervjuer eftersom vissa skolor har flera hundra sökande till ett fåtal platser.
NIU vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera elitförberedande
tränings- och tävlingsverksamhet med gymnasiestudier. Förutsättningarna att klara av studierna
och att det finns en seriös studieambition måste utredas genom intervju och referenser.
Diskussion/rekommendation om lämpligt programval i relation till meritvärde, studieförmåga och
intresse skall tas upp i ett vägledningssamtal innan besked om idrottslig antagning lämnas. I
vägledningssamtalet skall spelarna/eleverna ges insikt i vad som krävs för att gå på ett NIU liksom
för att bli elitfotbollsspelare.
7. I urvalsprocessen skall följande områden beaktas och bedömas;
A/ Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
B/ Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
C/ Sociala färdigheter och förutsättningar
D/ Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
E/ Studieambition
Utifrån ovan angivna riktlinjer görs en analys av elevens kapacitet inom samtliga områden och en
samlad bedömning sker av den framtida utvecklingspotentialen.
Intervjuer, bedömningar/observationer och referenser är de metoder som används i urvalsarbetet
A-E. Vid bedömning av framtida utvecklingspotential tillkommer den mer subjektiva kunskap och
erfarenhet som tränarna/lärarna har införlivat under mångårigt arbete, en ”magkänsla” som inte
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kan definieras närmare än att den är erfarenhetsbaserad. Bedömd utvecklingspotential är viktigare
än tidigare fotbollsprestationer.
8. Användandet av knappen ”tidigt avslag” är möjlig under ansökningsprocessens gång.
9. Troligtvis är det så att vissa elever försöker dra ut på tiden med att tacka ja till erbjuden plats tills
de vet svaren från samtliga sökta alternativ, vilket fördröjer processens slutförande. Därför skall Ni
så snart som möjligt efter 1/12 ge besked om antagning så att eleverna kan ta ställning till erbjudna
platser. Vid behov, ta underhandskontakter med varandra för att kolla eventuella erbjudanden.
Eleven kan ta ställning till sina erbjudanden när som helst men behöver inte svara innan 20/1,
dock senast 31/1 , d.v.s. innan ansökan till gymnasieskolan skall vara inlämnad.
10. Efter att eleven har tackat ja till erbjuden plats på webben, se till att få en skriftlig bekräftelse att
platsen accepteras. Bekräftelsen ska undertecknas av både målsman och elev eftersom eleven inte
är myndig. Bifoga frankerat svarskuvert. SvFF tillhandahåller en blankett för ändamålet.

Om någon punkt i ovanstående riktlinjer är oklar eller om det uppstår en antagningssituation där det är
oklart om antagning kan ske utan att bryta mot riktlinjerna skall kontakt tas med SvFF´s ansvariga för NIUfotbollsgymnasier.
Kontaktpersoner:

Mika Sankala

mika.sankala@svenskfotboll.se

Pernilla Karlsson

pernilla.karlsson@svenskfotboll.se

Fredrik Waara

fredrik.waara@svenskfotboll.se
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