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Allmänt
Syftet med Nationell Idrottsutbildning (NIU) är att elever ska kunna kombinera elitidrott och utbildning i den
svenska gymnasieskolan. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att eleverna på sikt ska
kunna nå nationell elit och kunna kombinera detta med seriösa studier. Platsbesöken är en del i det
kvalitetssäkringsarbete som Svenska Ridsportförbundet gör.
Frågeställningar utifrån samtal med elever samt ledningsgrupp


Har kommunikationen med eleverna gällande utbildningskontroller varit tydlig?



Kan tidpunkten för lunch optimeras ytterligare för att ge eleverna bästa förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen?



Kan fysisk träning och idrottspsykologi ytterligare förstärkas i utbildningen i form utav mer praktiskt
genomförande?

Skolans styrkor
Eleverna är målinriktade och väl insatta i vad som krävs för att genomföra en idrottslig satsning. De är även
nöjda med de boende som erbjuds i samband med utbildningen.
Förbättringsmöjligheter
Stärka kopplingen mellan teori och praktik i de ämnen som rör fysisk träning för ryttare samt mental
träning/psykologi. Se även över så att utbildningens marknadsföring vid antagning överensstämmer med
skolans vardag så att eleverna verkligen upplever att de kombinerar just elitidrott och utbildning. Se över
kommunikationen gällande utbildningskontrollerna så att eleverna är väl insatta i när det sker och med
vem, speciellt om planen för det har uppdaterats sedan eleverna antogs.
Slutord
Utifrån de platsbesök som genomfördes på Sveriges Ridgymnasium Varberg anser vi på Ridsportförbundet
att er skola uppfyller samtliga certifieringskrav gällande NIU-verksamheten.
Vi är tacksamma för att ni hade möjlighet att ta emot oss så att vi tillsammans kan fortsätta att skapa bra
förutsättning för elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. Tack för ert trevliga bemötande och stort
lycka till mer er verksamhet!
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