


 

 

På Polhemskolans idrottsgymnasium har många duktiga id-
rottare de senaste 25 åren kombinerat gymnasiestudierna 
med sin satsning på idrott. Hos oss får du lärare med stor för-
ståelse för att idrott är en viktig del av ditt liv - kanske den 
viktigaste. 
 
Nationell Idrottsutbildning (NIU) präglas av ett tydligt elitidrottsperspek-
tiv och va nder sig till elever som anses ha fo rutsa ttningar att na  nationell elit 
som senioridrottare. 
 
Pa  NIU har vi ho gmotiverade idrottselever samlade i tra ningsgrupper som tas 
om hand av va lutbildade instrukto rer, och tra ningen bedrivs i specialanpas-
sade lokaler. Vi la gger grunden fo r framtida topprestationer inom vald idrott 
och skola! 
 
NIU kan kombineras pa  de nationella programmen EK, HV Friso r, NA, SA och 
TE. Det ga r inte att kombinera NIU med spetsprogrammen NA/FY och NA/MA, 
Hippologi eller med  Europaprofilerna pa  SA, EK och NA.  
 
Kurserna inneha ller o verva gande praktik men a ven omfattande teoridelar.  
 
Du so ker NIU senast den 1 december 2020 och la nkar till anso kan hittar du pa  
va r hemsida lund.se/polhemskolan. 
 
Idrott och hälsa – Specialisering för dig som är aktiv i en idrott som upp-
tar mycket av din tid. 
Detta a r ett alternativ fo r dig som: 
 inte vill so ka till riksidrottsgymnasium eller NIU eller 
 inte blir antagen till riksidrottsgymnasium eller NIU men a nda  ser idrotten 

som en stor del av ditt liv. 
 du ma ste aktivt uto va en idrott som a r ansluten till Riksidrottsfo rbundet. 
 du har som ma l att utvecklas som idrottare och tar stort ansvar fo r att 

lyckas med sa va l dina idrottsliga ma l som dina studier.  
 

Idrottsprofiler på NA och SA 
Ba de pa  NA och SA kan du va lja Idrottsprofil, vilket inneba r att du la ser teore-
tiska idrottskurser. Dessa profiler kan du fo rsta rka genom att va lja idrottsfo r-
djupning i vald idrott. 



 

 

 

Vi anordnar NIU i fotboll, handboll, basket, simning samt simhopp. Samtliga 
idrotter kan kombineras pa  samtliga program pa  skolan. Dessa idrotter a r 
kvalitetssa krade av respektive nationellt idrottsfo rbund och godka nda av Skol-
verket. Elever som antas till NIU erbjuds att la sa 400 poa ng specialidrott. Kur-
serna inneha ller ba de praktik och teori. 

Alla idrotter som finns upptagna i Riksidrottsfo rbundet kan fo rekomma och 
kan va ljas pa  alla program. Idrott och Ha lsa - Specialisering 1 och 2 a r pa  sam-
manlagt 200 poa ng och ligger inom ramen fo r det individuella valet.  

Du fyller i anso kan om Idrott och ha lsa – specialisering i samband med ditt skol- 
och programval i Ska negy. Du kommer att fa  bekra fta din anso kan efter det i ett 
separat mail som Polhemskolan skickar ut till dig. 

Vid behov (t ex om vi har fo r ma nga so kande till antalet platser vi kan erbjuda) 
lottas platserna ut till vissa idrotter. Detta sker efter det att antagningsprocess-
en a r klar i augusti. 

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) 



 

 

Dessa profiler a r fo r dig som a r intresserad av hur idrotten pa verkar va rt sam-

ha lle och oss ma nniskor. Du kan ytterligare fo rsta rka din idrottsprofil genom att 

va lja NIU eller Idrott och ha lsa - specialisering i vald idrott enligt strukturerna 

pa  fo rega ende sida. 

 

SA Inriktning Beteendevetenskap  

Profil – Idrotten i samhället    300 p 

Pedagogiskt ledarskap     100 p 

Humanistisk och samha llsvetenskaplig   

specialisering (Idrotten i samha llet)  100 p  

Humanistisk och samha llsvetenskaplig   

specialisering 

(Idrottspsykologi, ha lsa och prestation) 100 p  

 

 

NA Profil Idrott   200 p 

Tra ningsla ra 1    100 p 

Tra ningsla ra 2    100 p 

Kontakt 
Bitra dande 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 


