Friidrottsgymnasiet
• Sveriges största idrottsgymnasium
• Unik kombination av friidrott och studier
• Sveriges modernaste friidrottskomplex

F.d elev, Caisa-Marie Lindfors vid Finnkampen 2019
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sedan starten varit ett av
de allra mest framgångsrika
friidrottgymnasierna i Sverige.
Skolor som tillhandahåller
utbildning i ämnet specialidrott
måste inneha ett formellt
tillstånd från Skolverket.
Detta tillstånd kan endast
beviljas efter att Svenska
Friidrottsförbundet tillstyrkt
certifieringen. Att ett
friidrottsgymnasium är
certifierat innebär att Svenska
Friidrottsförbundet står som
garant för den sportsliga
kvalitén.
2011 infördes nationellt godkända idrottsutbildningar
(NIU). Undervisningen i ämnet specialidrott ska
möjliggöra en utveckling av den idrottsliga förmågan
mot elitnivå inom en vald idrott. Ämnet behandlar
metoder och teorier för prestationsutveckling mot
elitnivå och undervisningen i ämnet ska syfta till
att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan.
Svenska friidrottsförbundet har i dagsläget NIU-FIG
på 16 orter i Sverige och Celsiusskolan i Uppsala har

FRIIDROTTSGYMNASIET I UPPSALA
Friidrottsgymnasiet Celsiusskolan ligger i centrala
Uppsala. Celsiusskolan har ca 950 elever och ungefär 90 % av skolans elever utövar någon form av
idrott. Det bedrivs träning i ca 25 olika idrotter och
med så mycket som 20 NIU certifierade idrotter är
Celsiusskolan väl kvalificerad som Sveriges största
idrottsgymnasium. Som elev går du i normala skolklasser men skolans miljö är unik i sitt slag. Klasskompisar, tränare, lärare och rektorer är precis som
du, galna i idrott!

Friidrottsgymnasiet i Uppsala har funnits sedan
2004 och utvecklingen har varit fantastisk hos
många av våra elever. Otaliga medaljer vid USM och
JSM har i många fall kompletterats med deltagande
vid ungdomsfinnkampen och internationella
juniormästerskap. Några av våra mest framgångsrika
elever har till och med noterat svenska juniorrekord
under sin tid på skolan och två av dem tävlade också
på EM i Berlin 2018.

Celsiusskolan erbjuder 4 program som går att
kombinera med Friidrottsgymnasiet.

• Samhällsprogrammet
• Naturvetenskapliga programmet
• Ekonomiprogrammet
• Handelsprogrammet
För att läsa mer om Celsiusskolan och programmen, läs gärna mer på skolans egen hemsida:

www.celsiusskolan.uppsala.se

PROFILER
VANESSA KAMGA, STUDENT 2017

(Svenskt Juniorrekord i diskus -17)
”FIGet har inte bara fått mig att utvecklas inom min idrott
utan även fått mig att växa enormt som person. Jag har
lärt mig ta ansvar för att få mina pass gjorda och lärt mig
om att få ihop en fungerande dags/idrottsplanering för att
optimera min vardag.”

ANTONIS DINOPOULOS, STUDENT 2016

”När jag och min familj flyttade till Sverige från Grekland var
friidrotten och Friidrottsgymnasiet Uppsala en otroligt
fin väg in i det svenska samhället. Jag är väldigt glad och
tacksam för allt FIG Uppsala gjort för mig.”

ERIK HAGBERG, STUDENT 2014

(Svenskt Juniorrekord på 100m -13)
”Friidrottsgymnasiet har varit till grymt mycket hjälp för mig,
här får jag verkligen ihop både mitt Naturprogram och
träningen i min elitsatsning. Dessutom har jag tid över
till att träffa kompisarna på kvällarna.”

NIU

Som NIU elev på Celsiusskolan har du möjlighet att bedriva
schemalagd träning varje vardag med start klockan 08:00.
Morgonträningen kan om du vill även kombineras med ytterligare träning på eftermiddagar och kvällar. Detta sker i sådant
fall på ett sätt som ger dig mycket goda utvecklingsmöjligheter
inom friidrotten samtidigt som du har gott om tid att sköta
både läxor och socialt umgänge.

söker boende inför skolstart och har förtur som elev på Friidrottsgymnasiet. De erbjuder 4 olika typer av boende som alla
ligger nära Celsiusskolan

LIU

Runt Friidrottsgymnasiet har vi via Upplands Idrottsförbund ett
brett nätverk inom idrottsmedicin, idrottspsykologisk rådgivning och idrottsnutrition. Alla elever har fri tillgång till idrottsläkare, sjukgymnast, dietist och psykolog. Dessutom erbjuds
alla NIU elever att genomgå en kostnadsfri hjärtscreening
under höstterminen i årskurs 1.

Betyder lokal idrottsutbildning och är ett program där du erbjuds att träna upp till 2 gånger i veckan med träning klockan
08:00-09:30. Målsättningen är att ge eleven goda förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt i enlighet med dennes ambitionsnivå. I vissa fall har elever som börjat som LIU elev senare bytt inriktning till NIU med mycket bra resultat som följd.

TRÄNARE OCH TRÄNINGAR

Vi tränare arbetar utifrån premissen att varje individ ska utvecklas utifrån sin egen förmåga och ambitionsnivå. De målsättningar eleven och tränaren tillsammans definierar ligger sedan till
grund för den planering som tas fram. För de flesta elever har
FIG tränaren huvudansvaret för träningsplanering och tävlingsplanering men det finns exempel då elevens hemmatränare och
FIG tränaren mycket framgångsrikt tillsammans varit ansvariga
både för planering och genomförande av träningen.

ELEVBOENDE

För de elever som väljer att gå NIU och behöver flytta till Friidrottsgymnasiet i Uppsala så har vi ett samarbete Upplands
Idrottsförbund och Uppsala Gymnasieboende där man själv

Läs gärna mer på deras hemsida:

http://www.uppsalagymnasieboende.se

IDROTTSMEDICINSMOTTAGNING

ANSÖKAN NIU

Ska göras senast den 15 oktober 2019 och därefter kallas du
till ditt första val för att genomgå en antagningsprocess. Besked om antagningen kommer i regel i slutet av december.
Mer information om ansökan hittar du hos Svenska Friidrottsförbundet

www.friidrott.se/utbildning/plugga/
gymnasium/intro.aspx

ANSÖKAN LIU

Ska göras senast den 9 februari 2020 och sker direkt till Upplands Idrottsförbund.

http://www.rf.se/Distrikt/upplandsidrottsforbund/Idrottochstudier/
Lokalidrottsutbildning/

