ANSÖKAN TILL SSF OM NATIONELLT
GODKÄND IDROTTSUTBILDNING (2021-01-29)
Beskriv hur ni planerar er verksamhet med utgångspunkt från nedanstående
punkter. Försök göra en så heltäckande beskrivning som möjligt. Ni kan skriva
svaren i ett word-dokument, mejla ansökan till katarina.fahlen@skidor.com.

1. Idrottsvänlig skola
En idrottsvänlig skola är en miljö som underlättar för elever som vill kombinera
sin elitidrottssatsning med gymnasiestudier. Detta ställer krav på förståelse för
individens situation och mål. För optimal elitidrottsutveckling är det viktigt med
god planering och schemaläggning av praktik, teori och återhämtning. Här
behöver också vägas in elevernas tid till återhämtning inför
eftermiddagens/kvällens träning som sker utanför skoltid
(se samverkan med förening och anläggning nedan). Respektive SF har att
bedöma och ge råd kring förutsättningarna för just sina aktiva och sin idrott vad
gäller tränings- och tävlingsbelastning, återhämtning och tid till skolarbete. För
att eleven ska kunna satsa på både skolan och idrotten är det viktigt att det finns
möjlighet för eleven att välja på flera olika program på gymnasieskolan.

2. Träningsmiljö i NIU-verksamheten
En bra utvecklingsmiljö är en viktig del för alla elever på NIU, men vad som
utgör en bra miljö skiljer sig åt mellan de olika idrotterna. Närhet och god
tillgänglighet till kvalitativa och bra anläggningar med rätt utrustning är
avgörande för en framgångsrik utveckling inom alla idrotter.
Viktiga faktorer avseende utvecklingsmiljö, är:
-

Att huvudman erbjuder ändamålsenliga anläggningar och en god
utvecklingsmiljö för den specifika idrotten, under hela läsåret.
Att tillgång till träningsutrustning/hjälpmedel och läromedel finns för
eleven.
Att det finns tillgång till ”sparring” med andra elitsatsande aktiva.
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3. Studieplan
Ämnet specialidrott anordnas inom ramen för individuellt val,
programfördjupning och eventuellt utökat program. Huvudmannen (rektor)
ansvarar för att den av Skolverket fastställda studieplanen för ämnet
specialidrott följs och genomförs. Skolverkets generella studieplan
konkretiseras av respektive SF i en SF-specifik studieplan. Verksamheten
anordnas integrerat i en gymnasieutbildning och idrottssatsning.

4. Lärartäthet
Under den idrottsspecifika delen i ämnet specialidrott bör man tillse att
elevgruppen inte är för stor. Lärartätheten har en stark koppling till vilka
moment/kunskapsområden som bedrivs (lärartätheten kan tex vara mindre
vid föreläsningar av allmän karaktär). Vid grenspecifika moment i ämnet
specialidrott där coachning av eleven är viktig, är en högre lärartäthet att
föredra.

5. Idrottsspecifik lärarkompetens
För en framgångsrik utvecklingsmiljö för eleverna är välutbildade lärare
viktiga. Dessutom finns behov av specialistkompetens inom grenspecifika
kunskapsområden. Huvudmannen ansvarar för att eleven har tillgång till
lärare med denna kompetens. SF inbjuder lärare till av SF arrangerande
obligatoriska utbildningar och sammankomster.

6. Ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är
relevant för utbildningen
En bra NIU-verksamhet har eleven och dess elitidrottsutveckling i fokus i en
miljö som främjar lärande och utveckling. NIU-verksamhet ska vara
strukturerad och präglad av en genomtänkt progression, en röd tråd. Rektor
ansvarar för NIU och SF har ansvaret för att utifrån sina önskemål på
verksamheten följa upp och utvärdera. Detta kan göras med
verksamhetsbesök, enkäter och verksamhetsplaner. Syftet med SFs
etablerade samarbete är främst att systematiskt och långsiktigt utvärdera och
förbättra den dagliga verksamheten inom NIU med fokus på den idrottsliga
utvecklingen. SF ska utifrån detta kontinuerligt kunna göra bedömningar av
den egna idrottens behov (i relation till idrottsrörelsens mål om fler
idrottsliga framgångar internationellt) gällande antal elevplatser och antal
NIU, inklusive deras geografiska spridning över landet.
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7. Resursnätverk kring elev
En god miljö för elitidrottsutveckling präglas av ett gott samarbete och en
fungerande helhet mellan olika parter, till exempel mellan skola, idrott och
familj. Det är också viktigt att det finns en stödapparat inom områden som
idrottsmedicin, idrottspsykologi och idrottsfysiologi, inklusive
idrottsnutrition. SF ska i sin tillstyrkan ta hänsyn till om huvudman, genom
skolhälsovården och/eller i samråd med SF och samverkansföreningar,
erbjuder kontakter till specialister på dessa områden, om behovet uppstår
hos elev.

8. Idrottsrörelsens jämställdhetsmål
I idrottsrörelsens jämställdhetsmål, att uppnå 2025 står bland annat följande:
-

-

-

-

Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda
idrott. Idrotten ska utforma verksamheten så att den ger alla som deltar
en trygg gemenskap.
Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att
utöva och leda idrott. Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och
rättvist till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns idrottande. Båda
könen ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga
förutsättningar för träning och tävling, såsom tillgång till anläggningar,
träningstider och ekonomiska resurser. Kvinnor och män, flickor och
pojkar ska i större utsträckning ges förutsättningar att träna och tävla
tillsammans.
Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika
och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det innebär till exempel att
kvinnors och mäns idrottsutövning tilldelas resurser efter samma
principer och att idrottsrörelsen ger kvinnors och mäns idrottande
samma uppmärksamhet i forskning, utbildning och kommunikation.
Vidare fastslås som delmål: Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta
målmedvetet så att till RF-stämman 2025:
Andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår
till minst 40 procent inom:
barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån
vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
vid SFs landslagsverksamhet
SF ska i sin tillstyrkan ta hänsyn till och verka för att idrottsrörelsens
jämställdhetsmål uppfylls.

Sida 3 (3)

