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ANSÖKAN OM NATIONELL GODKÄND IDROTTSUTBILDNING (NIU) I ÄMNET 
SPECIALIDROTT GYMNASTIK 
 

SÖKANDE GYMNASIESKOLA 

 

Huvudman  Organisationsnummer  

Utdelningsadress  Postnr och postadress  

Telefon  E-post  

Webbadress    

 

Skolans namn  Organisationsnummer  

Utdelningsadress  Postnr och postadress  

Telefon  E-post  

Webbadress    

 

Namn på kontaktperson  

Telefon  E-post  

 

 

Ansökan avser (markera med kryss): 

Omcertifiering  

Nycertifiering  

 

Vilken/vilka discipliner, samt antal platser ansökan avser: 

 Markera med kryss Antal platser 

Truppgymnastik   

Kvinnlig AG   

Manlig AG   

Trampolin   

Rytmisk Gymnastik   

Annan   

 

 

Ort och datum  
Underskrift*  
Namnförtydligande  

*Ska vara representant för huvudman dvs. funktion på kommunen med ansvar för skolan, tex. gymnasiechef alt. 

motsvarande funktion för friskolor.  

 

En fullständigt ifylld ansökan ska vara Gymnastikförbundet tillhanda senast 1 november 2020, för 

ansökningar avseende start hösten 2022.  

Skicka ansökan till: Gymnastikförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm, eller maila till 

info@gymnastik.se. Märk gärna er ansökan med NIU samt skolans namn.  

Tillstyrkan eller avslag på certifieringsansökan kommer att meddelas senast den 20 januari, året innan 

tilltänkt start. 
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OM UTBILDNINGEN 
Riksidrottsförbundet har ett antal vägledande faktorer gällande specialförbundens 

tillstyrkan av NIU. Vid om- och nycertifiering ska respektive gymnasieskola som önskar 

bedriva NIU i gymnastik beskriva hur skolan förhåller sig till dessa faktorer. Se separat 

dokument från RF som beskriver de vägledande faktorerna.  

 

Gymnastikförbundet har därtill två gymnastikspecifika kriterier som respektive sökande 

gymnasieskola ska beskriva hur de lever upp till.  

 

VÄGLEDANDE FAKTORER  
- Idrottsvänliga skola 

- Träningsmiljö i NIU-verksamheten 

- Samverkan med förening och anläggning 

- Studieplan 

- Lärartäthet 

- Idrottsspecifik lärarkompetens 

- Ett etablerat samarbete med relevant specialidrottsförbund 

- Resursnätverk kring elev 

- Idrottens jämställdhetsmål 

 

GYMNASTIKISPECIFIKA KRITERIER  
- Gymnasieskolan ska säkerställa utbildad tränare med en utbildningsgrad enligt 

Gymnastikförbundets utbildningsstege på lägst steg3-nivå. 
 

- Gymnasieskolan ska tillhandahålla alternativ träning och/eller teoretisk utbildning eller 

praktik om eleven, t ex vid skada, ej fullt kan utöva sin idrott. 


