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SF:s certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning. 

Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 

Förutsättningar 
26§ En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell 

idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete 

med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen. Utbildningen ska 

tillstyrkas av specialidrottsförbundet. 

Ansökan 
27§ En kommun får ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning. Statens skolverk 

får meddela föreskrifter om ansökan. 

Beslut 
28§ Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får 

anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta. Av beslutet ska det 

framgå vid vilken skola utbildningen ska anordnas. Beslutet ska gälla i sex år. 

Urval  
29§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till programmen gäller 

bestämmelserna i 6 kap. 

Grundförutsättningar för SF-certifiering av nationellt godkända 

idrottsutbildningar 

Certifiering av ett specialidrottsförbund krävs innan huvudmannens ansökan går vidare 

till Skolverket om att få ge utbildning där ämnet specialidrott ingår. 

 

Certifieringen utgår från en viss utvärderingsbar standard på idrottsutbildningen, dels 

genom SF-gemensamma och grundläggande krav, dels genom SF-specifika krav.  

 

Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad 

idrottsträning med studier på gymnasienivå.  
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Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målsättningen är att uttagna 

elever på sikt ska kunna nå nationell elit.  

Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och 

regionalt upptagningsområde.  

Utbildningen skall tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Statens skolverk beslutar om 

var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas och om hur många platser 

dessa utbildningar får omfatta efter rekommendation av berört SF.  

För att starta en Nationell idrottsutbildning är lägsta nivå 12 elever i individuella 

idrotter och 15 elever i lagbollidrotter på en treårsperiod. De antagna ska bedömas ha 

goda förutsättningar att på sikt kunna nå nationell elit. 

Den anordnande huvudmannen ska uttrycka sin ambition och vilja att stödja den 

nationellt godkända idrottsgymnasieutbildningen.  

Intagningen mellan killar och tjejer ska i grunden vara 50/50 på riksbasis. Eventuella 

SF som avviker från denna norm i sin karaktär kan justera intaget så att det blir i 

rimligt förhållande till antalet licensierade utövare.  

 

Könsfördelningen på anställda tränare bör stå i proportion mot de intagna elevernas 

kön. 

 

SF-gemensamma kriterier 

1. Huvudmannen och förening/distrikt som är skolans samarbetspartner ska ha ett 

etablerat samarbete med specialidrottsförbundet.  

2. Huvudmannen/skolan ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal 

träningsmiljö under hela läsåret.  

3. För elever som inte kan dagpendla ska huvudmannen bistå med hjälp att 

anskaffa boende.  

4. Skolan ska erbjuda ett bra programutbud, elevvård, studiehjälp, lärarförståelse 

och ett idrottsvänligt schema.  

5. Den anordnade huvudmannen ska erbjuda minst 400 poäng specialidrott.  

6. Respektive SF:s studieplan för ämnet specialidrott ska följas och i 

undervisningen ska av SF anvisad litteratur användas.  

7. Minst tre träningar/undervisningstillfällen i specialidrott per vecka ska kunna 

erbjudas inom ramen för schemalagd skoltid.  
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8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad 

verksamhet utanför skoltid.  

9. Vid skolan ska en utbildad tränare/lärare vara anställd på minst halvtid. 

10. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av respektive SF fastställd 

idrottsspecifik utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärar- eller 

tränarutbildning.  

11. Samtliga av skolan anställda lärare, instruktörer och tränare med uppdrag inom 

idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas dels fortbildning relaterad 

till den undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning. 

12. Huvududläraren/tränaren ska delta på av SF arrangerade sammankomster och 

utbildningar riktade till lärare/tränare anställda på de certifierade gymnasierna. 

13. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom 

idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition.  

14. Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen.  

15. Certifieringen gäller i sex år förutsatt att huvudmannen kan leva upp till 

certifieringskraven utifrån årligt genomförda utvärderingar. För certifierade 

skolor som vid kontroll, uppföljning eller utvärdering inte uppfyller samtliga 

krav kan ett års dispens ges för att åtgärda dessa brister innan certifieringen 

förloras.  

16. Verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell.  

 

 


