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Skillnader på RIG, NIU & idrottsprofil

Antagningsprocessen

Det finns två olika möjligheter för dig som vill kombinera studier med
elitidrott på gymnasiet. Du kan gå på ett riksidrottsgymnasium (RIG)
som har riksrekrytering, eller nationellt godkända idrottsutbildningar
(NIU) dit elever som bor i en viss region kan söka. NIU har inte
riksrekrytering, men du kan söka inom ramen för frisök. Oavsett ifall du
går RIG eller NIU går du ett vanligt gymnasieprogram men har
specialidrott på schemat. Studierna är anpassade så att du har möjlighet att
träna och lära elitidrott på dagtid. Till din hjälp har du kompetenta tränare
med spetskunskaper inom just din gren.

Antagningen till RIG och NIU sker genom två ansökningsprocesser; dels
en idrottslig, dels en skolmässig. De elever som anses ha bäst
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska väljas ut.

För de elever som inte vill, kan eller har förutsättningarna för att utöva
idrott på nationell eller internationell nivå så erbjuds idrottsprofiler på lokal
nivå.

I RF:s riktlinjer för antagningen står att varje elev ska ha blivit bedömd
utifrån vilka förutsättningar och förmågor denne har idrottsspecifikt,
idrottspsykologiskt, socialt, organisatoriskt och att klara av
gymnasiestudierna.
Senast i slutet av januari får du besked om du klarat de idrottsliga kraven
för RIG/NIU. Därefter söker du det gymnasieprogram du önskar läsa.
Först när du är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är du
slutligt antagen för att börja på RIG/NIU.

Hur söker jag?

Alla elever som söker idrottsprofil blir antagna. Därmed kan nivån och
kvalitén variera.

Du som vill söka till ett riksidrottsgymnasium gör det först under
höstterminen till respektive specialidrottsförbund för den idrottsliga
antagningen och därefter till skolan för antagningen till program.

Skillnader på RIG & NIU

Du som vill söka nationellt godkända idrottsutbildning vänder dig
till specialidrottsförbundet (SF) för den aktuella idrotten. Detta sker
vanligtvis under höstterminen. Antagningsprocessen sker oftast i
samarbete mellan skolan och SF. Efter den idrottsliga antagningen söker
du det gymnasieprogram du vill gå vid aktuell skola.
Du som vill söka idrottsprofil gör detta i samband med gymnasievalet på
gymnasiestudera.se.

Gemensamt för både RIG och NIU är ämnet specialidrott som kan läsas
upp till 700p. Den idrottsliga och studiemässiga antagningen följer samma
principer.
Det som särskiljer RIG och NIU är att RIG har riksrekrytering
(förstahandsmottagning) och att eleverna får inackorderingsstöd. NIU har
lokal/regional antagning. Om eleven inte bor på den aktuella NIUorten/regionen så garanteras inte en förstahandmottagning utan eleven blir
oftast mottagen i andra hand.

