NIU & Idrottsspecialisering
Innebandy
Ishockey
Fotboll

Mål för verksamheten
Ungdomar från hela landet med en medveten
satsning på idrottsspecialisering skall
•

utveckla sina färdigheter, både tekniskt och
taktiskt
•
tillägna sig fördjupade kunskaper avseende
anatomi, fysiologi och träningslära.
Vidare är det ett uttalat mål att eleven skall klara
både idrottsspecialiseringen och övriga kurser på
det valda programmet.

Omfattning och schema
Vi tränar i genomsnitt 3 tillfällen/vecka. Därutöver
deltar Du i lokala föreningarnas träning.
Du följer klassens ordinarie schema. Alla kurserna
genomförs på skoltid.
Vi erbjuder frukost till självkostnadspris efter
morgonträningarna.

Du som kommer från annan ort
NIU och Idrottsspecialisering på
Vadsbogymnasiet
- ett kanonerbjudande för dig som vill kombinera dina studier med en satsning på din idrott!
Vadsbogymnasiet har ca 800 elever fördelade
på flertalet nationella program och ett specialutfomat program. Man kan kombinera en
idrottssatsning, med följande program:
BA, BF, EE, EK, NA, SA, TE och VO.
Verksamheten genomförs av lärare med specialkompetens när det gäller grenspecifik träning
och ansvar för allmän idrottsteori.
Vadsbogymnasiets Innebandyutbildning är
certifierad Nationell Idrottsutbildning (NIU). Det
innebär att utbildningen håller en mycket hög
standard. Läs mer på vår hemsida. Innebandy
finns även som Idrottsspecialisering (LIU).
Ishockey och Fotboll läser du som
Idrottsspecialisering (LIU).

Att vara inackorderad innebär att man hyr ett rum
eller en mindre lägenhet. Ibland kan man dela boendet med annan elev. Skolan kan hjälpa till med
förslag på hyresvärdar, bl a samarbetar vi med det
kommunala bostadsföretaget.
Inackorderingsbidrag söker Du i din hemkommun. I övrigt svarar Du själv för kostnader för
uppehälle.
Välkommen till oss!

Kontaktpersoner
Innebandy

Åsa Karlsson
070-932 22 34
asa.karlsson@innebandy.se

Ishockey

Anders Lundström
0501-39 92 33
anders.lundstrom@mariestadbois.se

Fotboll

Tomas Nilsson
072-322 45 57
tomas.nilsson@mariestad.se

Samordnare
Björn Mårtensson
070-722 71 93
bjorn.martensson@mariestad.se

Rektor
Birgitta Vallin
0501-75 56 02
birgitta.vallin@mariestad.se

Inackorderingsansvarig

Foto: Stefan Svensson

Jimmy Forsberg
0501-75 56 20
jimmy.forsberg@mariestad.se

Vadsbogymnasiet
DKV 50
542 44 Mariestad
Tel.: 0501-75 56 00
Fax: 0501-75 56 09
vadsbogymnasiet@mariestad.se

www.vadsbogymnasiet.se
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