
Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö | Tel 0381-363 30 | E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se | Besöksadress: Läroverksgatan 8 

Idrottsgymnasiet - LIU

I samarbete med de lokala idrottsföreningarna ger 
Eksjö Gymnasium dig möjligheten att fördjupa dig 
inom din specialidrott.

INDIVIDUELLT VAL
Samtliga elever i gymnasieskolan läser kurser inom 
individuellt val motsvarande 200 poäng. 
Detta innebär att du får möjlighet att ägna dig åt din 
idrott cirka två timmar av den schemalagda tiden varje 
vecka under två årskurser. I denna tid ingår även 
teoriundervisning. 
Förutom den schemalagda tiden krävs det att du deltar 
i din förenings tränings verksamhet vid minst två 
tillfällen per vecka.
För att få gå på lokalt idrotts gymnasium måste du vara 
aktiv i någon idrottsförening. 

VARFÖR IDROTTSGYMNASIUM?
- För dig som vill utvecklas som idrottare på skoltid.
- För dig som vill lätta upp din skoltid med något du 
tycker mycket om.
- För dig som vill ha betyg i din idrott.
- För dig som vill öka motivationen i de andra 
ämnena.

»Är du 
intresserad 

 av  
idrott?«

M Storm Foto
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 Du kan vara aktiv i vilken idrottsklubb som 
helst och fortfarande kunna läsa kurserna inom 
Idrottsgymnasiet. Då läser du tillsammans med 
andra. Inom vissa idrotter har vi specialiserade 
träningar, och det är: 
• Cykel 
• Handboll
• Fotboll
• Golf 
• Orientering

antagningskansliet
0381-363 35

rektor
Tomas Eliasson
0381-423 87
tomas.eliasson@eksjo.se

studie-och yrkesvägledare
Kajsa roslund
0381-363 69
kajsa.roslund@eksjo.se

för mer information
www.eksjogymnasium.se

 

KONTAKT

K U R S E R

IDROTTER

Idrott och hälsa 1, specialisering (100 poäng) 
och Idrott och hälsa 2, specialisering (100 
poäng) är nationella kurser och kursplanerna 
kan du hitta på Skolverkets hemsida. 
Betyg sätts när kursen är avslutad.


