Uppdaterad 4/5-17

Certifieringskrav NIU
Gymnastikförbundets kriterier:
1. Gymnasieskolan ska säkerställa utbildad tränare med en utbildningsgrad enligt
Gymnastikförbundets utbildningsstege på lägst steg3-nivå.
2. Gymnasieskolan ska tillhandahålla alternativ träning och/eller teoretisk
utbildning eller praktik om eleven, t ex vid skada, ej fullt kan utöva sin idrott.
SF-gemensamma kriterier:
1. Huvudmannen och de idrotter som har en elitförening/elitmiljö som skolans
samarbetspartner skall ha ett etablerat samarbete med
specialistidrottsförbundet.
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 yrkesinriktat
program. Eventuell avvikelse från kriteriet sker i undantagsfall med SF:s
godkännande. Utöver detta ska det finnas elevvård, studiehjälp, lärarförståelse
och ett idrottsvänligt schema.
5. Den anordnande huvudmannen ska erbjuda minst 400 poäng specialidrott.
6. Skola ska använda SF:s idrottsspecifika utbildningsmaterial som komplement
till ämnesplanen i specialidrott.
7. Ämnet specialidrott ska erbjuda minst tre undervisningstillfällen per vecka inom
ramen för schemalagd tid. Teori ska ingå i 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 utbildningen.
10. Huvudman ska avsätta resurser som motsvarar minst en halvtid i ämnet
specialidrott, när elevantalet uppgår till 12 elever/individuell idrott respektive 15
elever/lagidrott. Vid fler elever ökas resursen.
11. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av respektive SF fastställd
idrottsspecifik utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärar- eller
tränarutbildning.
12. Samtliga av huvudmän anställda lärare och tränare med uppdrag inom
idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas fortbildning relaterad till den
undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning.
13. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SF arrangerade sammankomster och
utbildningar riktade till lärare/tränare anställda på de certifierade gymnasierna.

14. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom
idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottsnutrition.
15. Verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell.
16. Huvudmannen äger inte rätt att lägga ut ämnet specialidrott på entreprenad.
Huvudman förbinder sig att följa skolverkets föreskrifter.

