Gy2011 – Riksrekryterande
spetsutbildning/Idrott

• ”Via selektion i intaget hitta ungdomar med
förutsättningar att nå internationell elitnivå i
vuxen ålder”
• Inte knutet till något särskilt program
• Tid för programfördjupning och individuella
valet får användas till specialidrott
– 200 + 200 p. (För att inte äventyra möjligheten att nå
examensmålen)

• Ytterligare upp till 300 p som utökat program

Hur ska det gå till?
För dessa utbildningar är man inte beroende av
hur programstrukturerna kommer att se ut.
• Enligt tidplanen ska Skolverket fastställa nya
föreskrifter i v 20.
• I princip ingen ändring av hittillsvarande
förfarande.
• Vi arbetar med frågan om hur fristående
skolor ska kunna komma in i den beredning
som redan pågår inför 2011-2014

Nationellt godkända
idrottsutbildningar
• Utöver riksrekryterande idrottsutbildningar ska det
vara möjligt att inrätta andra idrottsutbildningar som
prövas och godkänns av Skolverket
• Dessa ska vara av tydlig elitidrottskaraktär och ha
ett etablerat samarbete med ett
specialidrottsförbund. Ska tillstyrkas av SF.
• Ej kopplat till ett nationellt program
• Även här 200 + 200 p inom ramen för programmet.
Max 300 p som utökat program.
• Antagningsbestämmelser – Även här gäller att ”den
sökande som anses ha bäst förutsättningar..” ska
ges företräde. D.v.s. urval på idrottslig meritering.
Vid urval till program gäller de ”vanliga”reglerna.

Hur ska det gå till?
För dessa utbildningar är man inte beroende av
hur programstrukturerna kommer att se ut.
Enligt tidplanen ska Skolverket fastställa nya
föreskrifter i v 20.
• Ansökningstid första gången senast 15
augusti
• Prel: sänds till SF som bereder och lämnar
beslutsunderlag till Skolverket.
• Skolverkets beslut senast 31 oktober. Beslut
gäller 6 år.

Gy2011- Särskilda varianter
• Särskilda varianter ska kunna inrättas inom
nationella program.
• Hela eller delar av utrymmet för inriktning
och programfördjupning får avvika från vad
som annars gäller för programmet.
• Avvikelsen minst 300 poäng
MEN
• För idrottsutbildning gäller i stället
bestämmelserna om RIG och nationellt
godkända idrottsutbildningar

Specialidrott

• Ämnesplanen får endast tillämpas på
riksrekryterande idrottsutbildningar och
nationellt godkända idrottsutbildningar.

Gy2011- Tankar kring
idrottsprofilering av nationella
program
I stället för ämnet specialidrott:
Skolverket arbetar utanför ämnet specialidrott fram kurser med
motsvarande innehåll, men utan detta ämnes tydliga fokus på
elitidrott.:
• Idrott och hälsa - specialisering (motsvarar
idrottsspecialisering)
• Träningslära (motsvarar träningslära för elitidrott)
• Som motsvarighet till idrottsledarskap finns
ledarskapsinnehåll i flera kurser t.ex. pedagogiskt ledarskap,
aktivitetsledarskap, organisation och ledarskap.
• Psykologi kan både inom de godkända idrottsutbildningarna
och utanför dessa läsas med fokus på idrottspsykologi.
• Många ämnen har kurser med möjlighet till val av profilerat
innehåll.

Gy2011- Tankar kring
idrottsprofilering av nationella
program
• Skolverket är ännu inte färdiga med sina förslag till
ämnesplaner och till vad som ska ingå i
inriktningarna och vad som ska vara tillåten
programfördjupning. Dessa kommer på remiss den
17 maj.
• Sannolikt kommer någon/några av de ovan nämnda
kurserna att finnas med som tillåten
programfördjupning i många program.
• Därutöver finns 200 p individuellt val som kan
användas för idrottsrelaterade kurser.
• Det bör således vara möjligt att skapa idrottsprofiler
inom ramen för flera nationella program.

