Handbok för idrottsgymnasiet

Idrottsgymnasiet
Vetlanda

Vetlanda Idrottsgymnasium
Förord
Idrottsgymnasiets handbok ska ge information, stöd och vägledning åt
instruktörer, lärare, mentorer, elevhälsa samt övriga professioner inom
gymnasiet.
Verksamheten på Njudungsgymnasiet omfattar idag 15 nationella program och
gymnasiesärskolan. Vi har ca 1100 elever och ungefär 150 är idrottselever.
Njudungsgymnasiet har NIU- nationell idrottsutbildning för bandy och fotboll
men vi har också ishockey, golf, innebandy, handboll, ridning på LIU, lokal
idrottsutbildning inom idrottsfördjupning.
Vi har en lång erfarenhet av studier och idrott vilket gjort att vi skapat en bra
miljö för våra elever att träna och studera vid Njudungsgymnasiet.
Ämnet specialidrott syftar till att underlätta för elever att förena kvalificerad
träning med studier på gymnasienivå. Utbildningen är först och främst
individanpassad och syftar till att ge optimal utveckling för eleven.

Vision
•

Vi arbetar utifrån skolans vision där vi utmanar till lärande för livet.

•

Vi tränar och utbildas i en stimulerande miljö där eleven även ges optimala
förutsättningar att nå framgång i sina studier.

•

Vi utbildar inom alla områden som påverkar prestationen i en trygg miljö och
med stöd från instruktörer/lärare och andra vuxna människor.

•

Vi skapar bästa möjliga förutsättningar för Idrottsgymnasiet att alltid söka
efter den optimala helhetslösningen som gäller idrottsresultat,
studieresultat och nöjda elever.

•

Runt eleven finns ett kompetent nätverk av olika personer som stöttar med
specialistkunskap.

Värdegrund
•

Vi skapar en miljö/kultur som bygger på skolans värdegrund såsom glädje,
engagemang, vilja att lära sig, målmedveten, ansvar, respekt, ömsesidigt
förtroende, motivation och samhörighet.

•

Vi tar ansvar för våra handlingar och stöttar varandra i vårt arbete med
utveckling.

•

Vi ska känna att vi har unika möjligheter att utvecklas, både som personer
och idrottare där individen alltid är viktigare än resultatet.

•

Vi visar en nyfikenhet på att söka mer kunskap och vi accepterar aldrig
någonsin kränkningar eller diskriminering.

•

Vi är alltid goda ambassadörer för skolan såväl på som utanför idrotten dvs
skötsamt uppträdande skall uppvisas.

För idrottseleven
•

Eleven ska visa engagemang, vara förberedd och alltid göra sitt bästa inom
studier och idrott.

•

Eleven ska visa ett gott uppförande och vara en god ambassadör för
verksamheten.

•

Stödjande och stöttande till andra elever på skolan och respektera sin
omgivning.

•

Eleven ska i god tid ta kontakt med mentor, lärare eller rektor vid ledighet
(se skolans rutin för idrottselever)

•

Eleven tar ansvar för att ta reda på och ta igen vad den missar under
ledigheten.

•

Eleven ska vid skada närvara ombytt på ordinarie träning/lektion om man
inte i samråd med lärare/instruktör kommit överens om annat.

•

Eleven ska alltid anmäla sin frånvaro enligt gällande regler men även via sms
till lärare/instruktör inom sin idrott.

•

Eleven ska alltid vara ombytt och klar och ha förberett sig för lektionsstart.

För mentor/lärare
•

Mentor beviljar ledighet för idrottsutövande för eleven. Gäller vid egen
medverkan av matcher, turneringar, träningsläger och uppvisningar. (Se
rutin ledighet)

•

Undervisande lärare behöver vara flexibel och kunna ge eleven möjlighet att
kombinera studier och idrott.

•

Mentor och instruktör verkar för att elevens studier/idrott och sociala
situation ska fungera.

•

Elever som missat examinationstillfälle på grund av idrottsledighet ska om
behov finns ha möjlighet att testa kunskapskrav vid annat tillfälle.

Kurser inom Idrottsgymnasiet
NIU utbildning – 400 P i kurser

LIU utbildning – 300 P i kurser

Idrottsspecialisering 1

100 P

åk1

Idrott o Hälsa 1 spec 100 P

åk1-2 ht

Idrottsspecialisering 2

100 P

åk2

Idrott o Hälsa 2 spec

100 P

åk2 vt-3

Idrottsspecialisering 3

100 P

åk3

Träningslära 1

100 P

åk2-3

Träning o tävlingslära 1

100 P

åk2-3

Njudungsgymnasiet uttagning av elever till NIU
Vetlanda kommun och Njudungsgymnasiet är certifierad av Skolverket och
specialidrottsförbund och får därmed erbjuda elever NIU i bandy och fotboll.
Villkoren för att godkännas som nationellt godkänd idrottsutbildning finns inom
gymnasieförordningen. Certifieringen ställer en rad krav på huvudmannen och
den arrangerade skolan. Eftersom uttagningsprocessen i juridisk mening anses
vara myndighetsutövning mot enskild är vi skyldiga att dokumentera
uttagningsprocessen. Detta har lett till att vi har upprättat rutiner för
urvalsprocessen vid Njudungsgymnasiet.

Rutiner kring NIU/LIU uttagningar
•

Eleverna i åk 9 gör en ansökan digitalt till bandy, ishockey, innebandy,
golf, handboll via Njudungsgymnasiets hemsida. Ansökan till fotbollen
sker via svenska fotbollsförbundet hemsida. Ansökningsperioden är
öppen mellan 15 september till 1 december.

•

I den digitala ansökan lämnar eleven information om tidigare meriter och
prestationer. Ansökan sammanställs av respektive instruktör.

•

Alla elever som sökt kallas till uttagning/informationsdag i december eller
januari månad av ansvarig lärare/instruktör.

•

Under uttagningen analyserar varje lärare/instruktör eleven utifrån
observationer, tester, intervjuer med samarbetspartner inom idrotterna.
Varje del dokumenteras av instruktörerna/läraren.

•

Respektive ansvarig lämnar besked till samtliga sökande senast 25 jan via
mejl eller skriftligen. Eleven ska bekräfta sin plats snarast möjligt. Vi
upprättar en reservlista ifall någon tackar nej eller inte kommer in på
önskat program. Reservplatserna fylls på efter hand, dock senast efter
omvalsperioden för nationellt program.

•

Ansvarig lärare/instruktör skickar listor till idrottschef senast 1 feb för
kännedom.

•

Elev som blivit antagen till NIU på annan ort och sedan flyttar tillbaka till
Njudungsgymnasiet kan endast få NIU i mån av plats.

