Detta trepartsavtal gäller mellan huvudman, samarbetande förening/distrikt och Svenska
Simförbundet.
Parterna förbinder sig att under avtalsperioden följa grundförutsättningarna och de
kriterier som är framtagna av specialidrottsförbunden gemensamt och Svenska
Simförbundet specifikt daterat 2015-10-5. Avtalet gäller för fyra ansökningsomgångar
med start hötterminen 2017.
Ansökan skrivs i tre originalexemplar undertecknade av huvudman, rektor och
förening/distrikt och skickas till Svenska Simförbundet, att. Maria Olofsson,
Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm.
Om ansökan tillstyrks av Svenska Simförbundet fullbordas avtalet och vardera part
tillsänds ett exemplar.
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De reviderade certifieringskraven är framtagna av referensgruppen för NIU som består av
ett antal representanter från SF och huvudmän för NIU. Skolverket deltar som utomstående
part. Riksidrottsförbundet (RF) leder och koordinerar referensgruppens arbete på uppdrag
av SF.
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 seriösa studier.
Enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 5 kap och 7 kap. §§ 27-30.
Förutsättningar
27§ En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell godkänd
idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett
specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen. Utbildningen ska tillstyrkas av
specialidrottsförbundet.
Ansökan
28§ En kommun eller en enskild huvudman får ansöka om nationellt godkänd
idrottsutbildning hos Statens skolverk. Enskilda huvudmän ska, enligt 2 kap. 1 och 4 §§, ge
in ansökan till 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 bestämmelserna i 7
kap.
Grundförutsättningar för SF-certifiering av nationellt godkända idrottsutbildningar
Certifiering av ett SF krävs innan huvudmannens ansökan går vidare till Skolverket
(offentlig huvudman) eller Skolinspektionen (enskild huvudman) om att få ge utbildning där
ämnet specialidrott ingår.
Certifieringen utgår från en viss utvärderingsbar standard på idrottsutbildningen, dels
genom SF-gemensamma och grundläggande krav, dels genom SF-specifika krav.
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Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad
idrottsträning med studier på gymnasienivå.
Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målsättningen är att uttagna
elever på sikt ska kunna nå nationell elit.
Förtydligande från Svenska Simförbundet: Målsättningen är att uttagna elever på sikt
ska kunna nå minst SM-final. Målsättningen är att alla simidrottare utvecklas
kontinuerligt under gymnasietiden.
Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt
upptagningsområde.
Statens skolverk ger tillstånd om var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas
och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta efter förslag av berört SF.
För att starta en nationell godkänd idrottsutbildning är lägsta nivå 12 elever i individuella
idrotter och 15 elever i lagbollidrotter på en treårsperiod.
Den anordnande huvudmannen ska uttrycka sin ambition och vilja att stödja den nationellt
godkända idrottsgymnasieutbildningen.
Målsättningen i antagningen mellan pojkar och flickor ska i grunden vara 50/50 på
riksbasis. Eventuella SF som avviker från denna norm i sin karaktär kan justera intaget så
att det blir i rimligt förhållande till antalet licensierade utövare.
Könsfördelningen på anställd tränare bör stå i proportion mot de antagna elevernas kön.
Tillägg från Svenska Simförbundet gällande urvalsprocessen: Vid urvalsprocessen ska en
individuell bedömning göras, inte endast med utgångspunkt från uppnådda
tävlingsresultat utan också personliga förutsättningar, mognad och träningsbakgrund.
För simmare är utgångspunkten klarad kvaltid på minst en distans till riksfinalen för
Svenska Ungdomsmästerskapen i simning. Utgångspunkten för simhoppare är en
placering bland de sex främsta i någon gren i sin åldersklass på Svenska
Ungdomsmästerskapen i simhopp.
SF-gemensamma kriterier
Förutom de allmänna kraven kan SF ha egna idrottsspecifika krav. Men dessa får inte
strida mot de allmänna kraven.
1. Huvudmannen och de idrotter som har en elitförening/elitmiljö som skolans
samarbetspartner skall ha ett etablerat samarbete med specialidrottsförbundet.
2. Huvudmannen ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal träningsmiljö
under hela läsåret.
Förtydligande från Svenska Simförbundet: Träningsmöjligheter avseende bassängtid,
landträning och utrustning spelar stor roll för möjligheten att certifieras.
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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.
Förtydligande från Svenska Simförbundet: Det är fördelaktigt om samtliga program på
skolan går att förena med specialidrott simning och/eller simhopp.
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.
Förtydligande från Svenska Simförbundet: Det bör ske en progression av
träningsintensiteten över hela gymnasieperioden. Rekommendation är minst två
praktiska pass/vecka för åk 1, minst tre pass/vecka för åk 2 och fyra pass/vecka för åk 3.
Varje pass ska vara minst 90 minuter.
8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en elitförening/elitmiljö med elitinriktad
verksamhet utanför skoltid.
Förtydligande från Svenska Simförbundet: För detta ska inte eleven erläggas högre avgift
än ordinarie träningsavgift i den samarbetande föreningen. Däremot kan den förening
som samarbetar med NIU ta ut en skälig träningsavgift från elevens hemmaförening.
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, när
elevantalet uppgår till 12 elever/individuellidrott 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.
Förtydligande från Svensk Simidrott: Huvudtränaren ska vara licensierad tränare för
junior/senior. I undantagsfall kan dispens beviljas. Eventuell dispens beslutas av
Svenska Simförbundet. För att dispens ska beviljas krävs att tränaren tillsammans med
Svenska Simförbundet lägger upp en utbildningsplan så att nödvändig utbildning
erhålls. Det är fördelaktigt om ansvarig tränare har akademisk lärar- eller
tränarutbildning.
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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 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, idrottspsykologi 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 kommande föreskrifter.

Förtydligande från Skolverket gällande antagningsprincipen:
En kommun ska alltid ta emot elever hemmahörande i kommunen i första hand. Har
kommunen samverkansavtal kan elev välja att gå i annan kommun än den egna och hela
kostnaden för eleven betalas av hemmakommunen. Om en elev väljer annan kommun
tas eleven emot som andrahandssökande såvida inte utbildningen är riksrekryterande.
Om utbildningen inte är riksrekryterande kan en elev tas emot i första hand under
förutsättning att särskilda skäl föreligger. Detta skulle kunna vara att en elev som anses
mer lämpad att tillgodogöra sig en utbildning (som simidrottare) skulle kunna tänkas
vara första hands sökande även om eleven kommer från annan kommun.
Övriga tillägga från Svenska Simförbundet:
Alla simidrottare vid NIU bör ha en individuell utvecklingsplan utformad enligt SSFmodell med simidrotten i centrum. Planen ska vara långsiktig och omfatta även tiden
efter gymnasiet.
Huvudmannen bör avsätta en avgift per elev och läsår för att täcka kostnader för
aktiviteter som till exempel läger och NIU-mästerskap.
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