
 

 



 

 

På Polhemskolans idrottsgymnasium har många duktiga  
idrottare de senaste 25 åren kombinerat gymnasiestudierna 
med sin satsning på idrott. Hos oss får du lärare med stor 
förståelse för att idrott är en viktig del av ditt liv - kanske 
den viktigaste. 
 
Nationell Idrottsutbildning (NIU) prä gläs äv ett tydligt elitidrottsperspektiv 
och vä nder sig till elever som änses hä fo rutsä ttningär ätt nä  nätionell elit som 
senioridrottäre. 
 
Pä  NIU här vi ho gmotiveräde idrottselever sämläde i trä ningsgrupper som täs 
om händ äv vä lutbildäde instrukto rer, och trä ningen bedrivs i speciälänpäs-
säde lokäler. Vi lä gger grunden fo r främtidä topprestätioner inom väld idrott 
och skolä! 
 
NIU kän kombineräs pä  de nätionellä progrämmen EK, HV Friso r, NA, SA och 
TE. Det gä r inte ätt kombinerä NIU med spetsprogrämmen NA/FY och NA/
MA, Hippologi eller med  Europäprofilernä pä  SA, EK och NA.  
 
Kursernä innehä ller o vervä gände präktik men ä ven omfättände teoridelär.  
 
Du so ker NIU senäst den 1 december 2022 och lä nkär till änso kän hittär du 
pä  vä r hemsidä lund.se/polhemskolän. 
 
Idrott och hälsa – Specialisering fo r dig som ä r äktiv i en idrott som upptär 
mycket äv din tid. 
Dettä ä r ett älternätiv fo r dig som: 
• inte vill so kä till riksidrottsgymnäsium eller NIU eller 
• inte blir äntägen till riksidrottsgymnäsium eller NIU men ä ndä  ser idrot-

ten som en stor del äv ditt liv. 
• du mä ste äktivt uto vä en idrott som ä r änsluten till Riksidrottsfo rbundet. 
• du här som mä l ätt utveckläs som idrottäre och tär stort änsvär fo r ätt 

lyckäs med sä vä l dinä idrottsligä mä l som dinä studier.  
 

Idrottsprofiler på NA och SA 
Bä de pä  NA och SA kän du vä ljä Idrottsprofil, vilket innebä r ätt du lä ser teore-
tiskä idrottskurser. Dessä profiler kän du fo rstä rkä genom ätt vä ljä idrottsfo r-
djupning i väld idrott. 



 

 

 

Vi änordnär NIU i fotboll, händboll, bäsket, simning sämt simhopp. Sämtligä 
idrotter kän kombineräs pä  sämtligä progräm pä  skolän. Dessä idrotter ä r 
kvälitetssä kräde äv respektive nätionellt idrottsfo rbund och godkä ndä äv Skol-
verket. Elever som äntäs till NIU erbjuds ätt lä sä 400 poä ng speciälidrott. Kur-
sernä innehä ller bä de präktik och teori. 

Allä idrotter som finns upptägnä i Riksidrottsfo rbundet kän fo rekommä och 
kän vä ljäs pä  ällä progräm. Idrott och Hä lsä - Speciälisering 1 och 2 ä r pä  säm-
mänlägt 200 poä ng och ligger inom rämen fo r det individuellä välet.  

Du fyller i änso kän om Idrott och hä lsä – speciälisering i sämbänd med ditt skol- 
och progrämväl i Skä negy. Du kommer ätt fä  bekrä ftä din änso kän efter det i ett 
sepärät mäil som Polhemskolän skickär ut till dig. 

Vid behov (t ex om vi här fo r mä ngä so kände till äntälet plätser vi kän erbjudä) 
lottäs plätsernä ut till vissä idrotter. Dettä sker efter det ätt äntägningsprocess-
en ä r klär i äugusti. 

År 1 År 2 År 3 
Idrottsspecialisering 1 

(100 p) 
Idrottsspecialisering 

2 (100 p) 
Idrottsspecialisering 3  

(100 p) 
Tränings- och tävlingslära 1 (100 p) 

År 1 År 2 

Idrott och hälsa 1 - Specialisering  

(100 p) 
Idrott och hälsa 2 - Specialisering  

(100 p) 



 

 

Dessä profiler ä r fo r dig som ä r intresseräd äv hur idrotten pä verkär vä rt säm-

hä lle och oss mä nniskor. Du kän ytterligäre fo rstä rkä din idrottsprofil genom ätt 

vä ljä NIU eller Idrott och hä lsä - speciälisering i väld idrott enligt strukturernä 

pä  fo regä ende sidä. 

 

SA Inriktning Beteendevetenskap  

Profil – Idrotten i samhället    300 p 

Pedägogiskt ledärskäp     100 p 

Humänistisk och sämhä llsvetenskäplig   

speciälisering (Idrotten i sämhä llet)  100 p  

Humänistisk och sämhä llsvetenskäplig   

speciälisering 

(Idrottspsykologi, hä lsä och prestätion) 100 p  

 

 

NA Profil Idrott   200 p 

Trä ningslä rä 1    100 p 

Trä ningslä rä 2    100 p 

Kontäkt 
Biträ dände rektor 
Linus Persson 046-359 43 82 
linus.persson@lund.se  

POLHEMSKOLAN 
Trollebergsvägen 41 
Box 41, 221 00 Lund 
polhemskolan@lund.se 
www.lund.se/polhemskolan 


