
Att söka till 
idrottsgymnasium

Informationsfolder



KOMBINERA STUDIER  
MED ELITSATSNING

SÖK IDROTTSGYMNASIUM

Det finns flera möjligheter för dig att kombinera studier med sats-
ning på elitidrott. Du kan söka till ett riksidrottsgymnasium (RIG) 
oavsett var du bor. Det finns också så kallade nationellt godkända 
idrottsutbildningar (NIU) som är tänkta att vara mer regionala. 

I båda dessa fall har skolan ett nära samarbete med ett specialidrotts-
förbund. Utbildningarna är till för dig som vill göra en elitsatsning. 
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ANSÖKAN TILL RIG OCH NIU
Ansökan till RIG görs genom ditt specialidrottsförbund som avgör om 
den beviljas eller inte. Tänk på att sista ansökningsdag kan vara redan 
den 15:e oktober. Det är bra att vara ute i god tid.

NIU har ofta samma sätt att ta in eleverna, men det kan vara olika på 
skilda orter, det kan också gälla andra datum.

Oavsett om du studerar på RIG eller NIU läser du 200 poäng i ämnet 
specialidrott inom programfördjupningarna och 200 poäng inom 
individuellt val.

SÖKER PROGRAM I JANUARI
När man söker idrottsgymnasium ska man ändå söka ett nationellt 
program som alla andra elever i sin kommun, det görs i januari. 

Det kan vara begränsat vilka program man kan söka (som går att 
kombinera med idrottsinriktningen).

VAD HÄNDER OM JAG VILL KOMMA HEM
Om platser finns kvar på hemorten får eleven börja på samma 
program hen påbörjat på annan ort. Beroende på hur väl timplaner 
överensstämmer kan det innebära inläsning av kurser på egen hand 
och/eller förlängd studiegång.

Finns inga lediga platser kan det innebära att eleven erbjuds plats 
inom kommunens uppföljningsansvar och man har rätt att söka på 
nytt nästa läsår.



OBS!
Du ska vara slutgiltigt antagen 
till både sökt idrott och sökt 
gymnasium för att kunna på- 

börja dina studier på  
RIG eller NIU.

REGLER OM VAR MAN FÅR GÅ IDROTTSGYMNASIUM?
Piteå kommun betalar:

• För alla elever som kommer in på RIG.
• För alla elever som kommer in på NIU i vårt samverkansområde  
 (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn).

Piteå kommun är inte skyldiga att betala för elever som kommer  
in på NIU utanför vårt samverkansområde.

Andrahandsintagning, frisök
Om eleven söker ett program utanför samverkansområdet (men som 
erbjuds inom samverkansområdet) antas eleven endast om plats finns 
kvar sedan behöriga elever på den orten har blivit antagna.
Inget inackorderingsbidrag utgår när man kommer in på Frisök.



STUDIEEKONOMI
INACKORDERINGSTILLÄGG  
VIA CSN
Söks när eleven avser att söka till fristående 
skolor, riksinternatskolor (RH, RGD/RGH) 
och folkhögskolor.  

Du måste bo på en annan adress under 
tiden du studerar. Men du kan inte få 
inackorderingstillägg om någon av dina 
vårdnadshavare bor på din studieort och 
restiden därifrån till skolan är mindre än 
två timmar per dag. Om restiden är mer 
än två timmar per dag är kravet att  
det ska vara uppfyllt minst fyra dagar per 
tvåveckorsperiod.

CSN är restriktiva att betala ut till  
fristående skolor om liknande utbildning  
finns i samverkansområdet.

Kontakta CSN för mer info:
0771- 276 000 (kl. 8-16) www.csn.se

FÖR ATT FÅ INACKORDERINGS- 
TILLÄGG SKA DEN SÖKANDE:
• Vara inskriven i gymnasieskolan
• Vara folkbokförd hos vårdnadshavare 
 i Piteå kommun (bifoga personbevis)
• Inte vara äldre än 20 år
• Studera på heltid
• Ha reseavstånd mellan hemmet och  
 skolan på mer än 50 km eller vid kortare  
 resväg åberopa särskilda skäl. 
• Inackorderade elever har rätt till fria  
 resor mellan inackorderingsadressen  
 och skolan under förutsättning att  
 avståndet är minst 6 km.

INACKORDERINGSTILLÄGG  
VIA STRÖMBACKASKOLAN
Söks när eleven avser att söka ett riks- 
rekryterande program eller en inriktning 
på ett program som inte kan erbjudas av 
samverkansområdet. Eller om avståndet 
mellan hem och skola är längre än 50 km.

Särskild prövning: Om eleven sökt och 
fått avslag till att få inackorderingstillägg kan 
eleven skicka begäran om särskild prövning 
till gymnasiechefen på Strömbackaskolan.

Kontakta Strömbackaskolan för mer info:
0911-69 63 00 växel. 
Ansökan görs via Piteå kommuns e-tjänst. 
Ansökan om inackorderingstillägg gym-
nasieelever folkbokförda i Piteå kommun 
hittar du på Strömbackas hemsida.

Bidragsbelopp:

Avstånd 50-499 km  1610:-/mån
Avstånd 500 km eller mer 1980:-/mån

Bidragsbelopp:

0-44 km   1190:-/mån

45-84 km   1315:-/mån

85-124 km  1460:-/mån

125-174 km  1625:-/mån

175-224 km  1770:-/mån

225-599 km  1875:-/mån

600-899 km  1980:-/mån

900-1299 km  2160:-/mån

1300- km   2350:-/mån

Bidragsbeloppet betalas ut 9 ggr/år.

Bidragsbeloppet betalas ut 9 ggr/år.



IDROTTSSATSNING PÅ HEMMAPLAN

Strömbackaskolan erbjuder LIU, Lokal 
Idrottsutbildning i idrotterna ishockey, tennis 
och fotboll. Det spelar ingen roll vilket pro-
gram du väljer, LIU erbjuds till alla. För andra 
idrotter kommer det finnas möjlighet att 
söka Idrott och hälsa - specialisering till åk 2 
på gymnasiet. Man tränar två pass per vecka 
förlagt på morgonen.

LIU ERBJUDS 
TILL ALLA



ANSÖKAN
Du ansöker till LIU redan i åk 9. Detta görs 
i samma ansökan som du gör till gymnasiet, 
kryssa i LIU och välj sedan idrott. Om det 
blir många sökande tillämpas lottning.

LIU görs inom ramen för det individuella 
valet (200p), Idrott och hälsa - speciali-
sering 1 och 2. För elever som går LIU, 
startar det individuella valet redan i åk 1 
och pågår under alla tre år.

KONSEKVENSER
LIU innebär många fördelar för dig som vill 
fördjupa dig inom din idrott. Du bör dock 
känna till att LIU även kan innebära vissa 
begränsningar för din gymnasieutbildning.

För elever som väljer LIU och går ett 
yrkesprogram kommer möjligheten till 
att nå grundläggande högskolebehörighet 
att försvinna för de flesta yrkesprogram 
eftersom all tid för individuellt val läggs på 
idrottskurserna.

För elever som väljer LIU och går ett studie-
förberedande program kan möjligheten till 
att få extra meritpoäng för andra kurser 
inom individuellt val att försvinna.

VID FRÅGOR OM LIU

Kontakta studie- och yrkesvägledarna  
på Strömbackaskolan 

telefon: 0911-69 63 00



 

Utbildningsförvaltningen
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

KONTAKTA OSS
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

CHRISTINASKOLAN • 0911-69 66 79

HORTLAXSKOLAN • 0911-69 73 87

PITHOLMSSKOLAN, TALLBACKASKOLAN • 0911-69 66 27 

PORSNÄSSKOLAN • 0911-69 75 66 

SJULNÄSSKOLAN • 0911-69 75 66

SOLANDERSKOLAN, AST, HÖRSEL OCH 
SPRÅKSLUSSEN • 0911-69 66 13
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