VOLLEYBOLL
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU)

VILL DU SATSA MOT ELITEN I VOLLEYBOLL?
Dessutom skaffa dig en riktigt bra utbildning? Hos oss kan du få både och! Falkenbergs
gymnasieskola är ett nationellt idrottsgymnasium (NIU) i volleyboll. Det riktar sig till
dig som satsar på en elitkarriär inom volleyboll. Du läser på ett vanligt program, men
lägger 400 poäng på specialidrott, volleyboll. Träningen består av fem pass per vecka.
Dessa är schemalagda med tre förmiddagspass och två eftermiddagspass i direkt anslutning till skoldagen.
Tränare
Ansvariga för träningen på Volleybollgymnasiet är
Martin Karlsson. Med tolv års erfarenhet från riks
idrottsgymnasiet, från landslag och juniorlandslag
är Martin Karlsson en av Sveriges mest kvalificerade
instruktörer.
Kursupplägg
Praktisk volleyboll, teknik
Fysisk träning, praktik
Idrottspsykologi
Tränar- och domarutbildning
Träningslära
Ledarskap
Volleybollhistorik

Dessa program kan du kombinera med volleybollen
• Barn- och fritid
• Ekonomiska
• El- och energi
• Estet musik
• Handel- och administration
• Naturvetenskapliga
• Samhällsvetenskapliga
• Teknik
Läs mer om innehållet i de olika programmen på
www.falkenbergsgymnasieskola.se.

VOLLEYBOLL
NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU)
Hur söker jag?

VÄLKOMMEN

Du som söker NIU (400 p) ska söka på:
www.falkenbergsgymnasieskola.se mellan den
1 oktober och den 1 december. Du ska också
välja det som i-val i din gymnasieansökan på webben.

Kom och hälsa på oss! På öppet hus kan
du besöka samtliga program. Du är också
välkommen att följa ett program under
en dag.

NIU
Specialidrottsämnet syftar till att utbilda och utveckla
ungdomar till elitidrottare. Det behandlar metoder
och teorier för prestationsutveckling samt förmåga
att planera, genomföra och utvärdera tränings- och
tävlingsverksamhet.
Ämnet specialidrott är både teoretiskt och praktiskt.
Förutom själva idrottsutövandet får eleverna också
kunskap om träning och vad som krävs för att öka
prestationsförmågan.

Det finns många skäl att välja Falkenbergs
gymnasieskola. Här finns elever, lärare och
många fler som tillsammans engagerar
sig för att skapa en trygg och inspirerande
miljö där du kan utvecklas. Utöver meriter
och kunskap som hjälper dig framåt efter
skolan, vill vi ge dig erfarenheter du kommer
att ha med dig hela livet.

VILL DU VETA MER?
Rektor
Lars Leijström tel 0346-88 64 60
Kursansvarig
Per-Inge Johansson, tel 0346-88 63 92
mob 073-806 02 92
Instruktör
Martin Karlsson, mob 0723-28 51 03

DET ÄR NU DET BÖRJAR.
DET ÄR DU SOM VÄLJER.

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA
Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
telefon 0346-88 64 90
e-post: gymnasieskolan@falkenberg.se
www.falkenbergsgymnasieskola.se
Facebook: Falkenbergs gymnasieskola
*Ansökningstryck och politiska beslut kan ändra utbudet.

