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Information om LIU fotboll
Efter som vi märkt av ett stort söktryck på Idrottsgymnasiet Gotlands
utbildning NIU fotboll har Wisbygymnasiet beslutat att till terminsstarten
höstterminen 2020 även erbjuda en Lokal idrottsutbildning i fotboll (LIU
fotboll).
De elever som har sökt NIU fotboll på Idrottsgymnasiet Gotland till läsåret
2020 - 2021 men inte erbjudits någon plats eller är reserv på NIU kan nu enkelt
flytta över sin ansökan till LIU fotboll vid Wisbygymnasiet. På LIU fotboll
beslutar Wisbygymnasiet själva hur många elever vi kan ta in och kan därför
erbjuda många fler platser än på NIU där Svenska fotbollförbundet och
Skolverket bestämmer antalet platser.
Eleverna som sökt NIU fotboll men inte antagits eller är reserver har fått ett
eget mail med information om utbildningen och hur de flyttar sin ansökan.
Även elever som inte sökt NIU fotboll är givetvis välkomna att söka
utbildningen. Då använder man sig av ansökningsblanketten som finns här på
hemsidan som skickas in via mail eller brev till:
Idrottsgymnasiet Gotland
Wisbygymnasiet
Sävesväg 10
62182 Visby
Kontaktperson
Petter Svensson, samordnare för Idrottsgymnasiet vid utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Tfn: 073-765 87 55
E-post: petter.svensson@gotland.se

Sista ansökningsdag

Fredag 14 februari.
Antagning

I slutet av februari får eleven besked om hen fått en plats på LIU fotboll vid
Idrottsgymnasiet Gotland. Gymnasieprogram söker eleven i det ordinarie
gymnasievalet.
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Undervisning LIU fotboll

Kurserna som ingår är Idrott och hälsa – Specialisering 1 och 2.
Den idrottsspecifika fotbollsträningen sker på onsdagar i åk 1-3. Eleverna har
dessutom gemensamma fys- och teorilektioner. I åk 2 och 3 har man förutom
onsdagar även fotbollsträning eller fys och teori på måndagar. Delar av
fysträningen och teorin genomförs tillsammans med NIU fotboll och de andra
idrotterna i samma årskurs. Gemensamma träningsläger och aktiviteter
genomförs tillsammans med NIU fotboll och de andra idrotterna.
Gymnasieprogram

Eleverna kan kombinera LIU fotboll med ALLA Wisbygymnasiets
gymnasieprogram. De gymnasiepoäng man använder till LIU fotboll tar man
från det individuella valets 200 poäng.
Besöksdag

Den 18 februari kommer vi att ha en besöksdag för alla elever som blivit
antagna/ansökt till någon av Idrottsgymnasiet Gotlands utbildningar. Då får
eleven känna på hur en dag på Idrottsgymnasiet kan vara och har möjlighet att
ställa frågor om utbildningen. En separat inbjudan kommer till eleven efter att
hen sökt till LIU fotboll.
I dag är vi över 100 elever från många olika idrotter på
Wisbygymnasiet/Idrottsgymnasiet Gotland som kombinerar studier med en
elitsatsning på sin idrott.
Vi hoppas att ännu fler tar chansen att få träna och utvecklas i sin idrott under
sina gymnasiestudier på Wisbygymnasiet.
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