Bilaga 1

SF-gemensamma kriterier för nationella idrottsutbildningar,(NIU).
1. Huvudmannen och föreningen/distriktet som är skolans
samarbetspartner ska ha ett etablerat samarbete med specialidrottsförbundet.

SVENSKA
FOTBOLL
FÖRBUNDET

BOX 1216
SE-171 23 SOLNA
SWEDEN

RÅSUNDA STADION

2. Huvudmannen/skolan ska erbjuda ändamålsenliga
anläggningar och en optimal träningsmiljö under hela läsåret.

INGÅNG 104

TELEFON

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

08-735 09 00

TELEFAX
08-735 09 01

4. Skolan ska erbjuda ett bra programutbud, elevvård, studiehjälp,
lärarförståelse och ett idrottsvänligt schema.

BANKGIRO
620-7799

5. Den anordnande huvudmannen ska erbjuda minst 400 poäng
specialidrott.

PLUSGIRO
4633-4
ORGANISATIONS-

6. Respektive SF:s studieplan för ämnet specialidrott ska följas och
i undervisningen ska av SF anvisad litteratur användas.

NUMMER
815200-1916
E-POST
svff@svenskfotboll.se

7. Minst tre träningar/undervisningstillfällen i specialidrott per
vecka ska kunna erbjudas inom ramen för schemalagd skoltid.
8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med
elitinriktad verksamhet utanför skoltid.
9. Vid skolan ska en utbildad tränare/lärare vara anställd på minst
halvtid.
10. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av respektive SF
fastställd idrottsspecifik utbildningsnivå med önskvärd
akademisk lärar- eller tränarutbildning.

www.svenskfotboll.se

11. Samtliga av skolan anställda lärare, instruktörer och tränare
med uppdrag inom idrottsutbildningen ska av huvudmannen
erbjudas dels fortbildning relaterad till den undervisning de
utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning.
12. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SF arrangerade
sammankomster och utbildningar riktade till lärare/tränare
anställda på de certifierade gymnasierna.
13. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi
och nutrition.
14. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen.
15. Certifieringen gäller i sex år förutsatt att huvudmannen kan leva
upp till certifieringskraven utifrån de årligt genomförda
utvärderingarna. För certifierade skolor som vid kontroll,
uppföljning eller utvärdering inte uppfyller samtliga krav kan
ett års dispens ges för att åtgärda dessa brister innan
certifieringen förloras.
16. Verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell.

Bilaga 2

Svenska Fotbollförbundets, (SvFF) specifika SF-krav
Nedanstående anger SF specifika kriterier för verksamheten vid
Regionalt Elitfotbollsgymnasium (REG) mellan Svenska
Fotbollförbundet (SvFF) och huvudman/skola.
Elevrekrytering:
Huvudmannen har ansvar i samarbete med Specialdistriktsförbundet
(SDF) för elevrekryteringen under löpande avtalstid.
Varje läsår rekryteras minst 12 och max 20 elever till REG. Sökbilden
avgör könsfördelningen vid antagning av elever, 70/30 herr/dam är de
faktiska siffrorna inom fotbollen och ska eftersträvas.
1:a oktober varje läsår skickas en elevförteckning över samtliga elever
till SvFF.
Ansvarig lärare/tränare
Ansvarig lärare/tränare ska planera, genomföra och utvärdera
verksamheten samt vara utbildad enligt SvFF tränarutbildning lägst
Diplom Avancerad, S3. Vid 20 elever ska ytterligare en tränare delta
vid varje fotbollsträningspass och ha genomgått en utbildningsnivå
motsvarande nivå Diplom Bas. Utbildad målvaktstränare, lägst Diplom
Bas ska delta vid minst två fotbollsträningspass/vecka.
Huvudmannen bär eventuella boende och reskostnader för sina
lärare/tränare vid SvFF anordnad fortbildning.
Träning:
Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00.
REG ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) samt träningslokal för
fys- och rehabiliteringsträning.

Samordning:
Ansvarig lärare/tränare, ev. annan anställd av huvudmannen ska ha
uppdraget som samordnare för verksamheten. Samordnaren ansvarar
för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, elev, föreningen,
ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens
arbete ska vara elevernas möjligheter att kombinera elitidrottssatsning
och studier i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö.
Samarbetsparter: Kommun – Huvudman - Skola - SDF Fotbollsföreningar
Ett skriftligt dokument som beskriver samarbetet mellan de inblandade
parterna exempelvis anordnarkommunen, huvudman, skolan, SDF och
samarbetsföreningar ska bifogas detta avtal. Dokumentet skall
undertecknas av parterna och giltighetstiden ska vara densamma som
detta avtal.

