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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Ledningsgruppen
Dokumentet gäller från: 2018-12-12
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Verksamhetschef för de fria skolformerna
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Bakgrund

Vad är Nationell Idrottsutbildning (NIU?

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: 
riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). 
Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en 
elitidrottsutbildning. 

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet 
kan söka till dem. Eleverna skall ha förutsättningar för en internationell 
idrottskarriär. Eleverna är förstahandssökande till riksrekryterande 
utbildningar. 

De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är regional och eleverna 
skall ha förutsättningar för en nationell idrottskaraktär. Eleverna är inte 
förstahandssökande. Det krävs avtal mellan hemkommun och kommun med 
NIU-utbildning

För ämnet specialidrott har Riksidrottsförbundet rekommenderat kommunerna 
att täcka merkostnaderna. Beloppet uppgår förnärvarande till 12 500 
kr/elev/läsår för lagidrotter (bollsporter) och 15 000 kr/elev/läsår för 
individuella idrotter.

NIU fotboll Finnvedens gymnasium

NIU-elever erbjuds utbildning på Finnvedens gymnasium är Barn- och 
fritidsprogrammet (BF) Ekonomiprogrammet (EK), 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) naturinriktning och Samhällsvetenskapliga 
programmets (SA) beteendevetenskapliga inriktning.

Elever som vill studera på BF, EK NA eller SA och som dessutom vill gå på 
NIU med fotbollsinriktning blir hänvisade till Finnvedens gymnasium. De 
elever som vill gå ett annat program med NIU fotbollsinriktning kommer att få 
söka sig till andra skolor. Det innebär att Värnamo kommun kommer att 
godkänna om en elev vill gå på en gymnasieskola som har en NIU 
fotbollsinriktning kopplad till tex Bygg och anläggningsprogrammet (BA). Allt 
detta givetvis om eleven kommer in på programmet. 

Syfte
Syftet är att klargöra handläggningen av elever som väljer NIU.  
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Riktlinje för elever som ansöker 
om NIU och hantering av 
samverkansavtal.
att godkänna elevernas skolgång på NIU om eleven blivit uttagen av 
specialidrottsförbundet och om eleven anses ha förutsättningar för elitidrott 
inom den angivna idrotten, till ansökan bör bifogas skriftlig rekommendation 
från specialidrottsförbundet.

att merkostnaden för ämnet specialidrott ersätts enligt Riksidrottsförbundets 
rekommenderade belopp som för läsåret 18/19 uppgår till 15 000 kr elev och år 
för individuella idrotter, 12 500 kr per elev och läsår för lagidrotter (bollsporter)

att i förekommande fall skriva samverkansavtal med kommuner som har elever 
från Värnamo kommun på NIU.

att elever som söker till NIU fotboll blir hänvisade till Finnvedens gymnasium i 
de fall eleverna väljer att söka till ett program där Finnvedens gymnasium har 
en NIU inriktning fotboll, för närvarande programmen Barn- och 
fritidsprogrammet (BF) inriktning fritid och hälsa, Ekonomiprogrammet (EK), 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) naturinriktning och Samhällsvetenskapliga 
programmets (SA) beteendevetenskapliga inriktning.

att i förekommande fall skriva samverkansavtal med kommuner som har elever 
från Värnamo kommun på NIU.

Ansvarig
Verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen

Uppföljning
I samband med att en förnyad ansökan om Nationell Idrottsutbildning görs av 
Värnamo Kommun och/eller gymnasieförordningen ändras. 


