
Lokal idrottsutbildning  
på Birgittaskolan
LIU, Lokal Idrottsutbildning, innebär att du går ett nationellt program, med ett anpassat
schema så att du kan bedriva del av din idrott på skoltid inom ramen för din utbildning.
Under tre år läser du 2 500 poäng, varav 400 poäng är riktat mot en vald idrott.

Vilka kurser läser eleven på LIU?
Du läser de kurser som ingår i ditt valda gymnasie program, 
 2 500 poäng. Av dessa läser du 400 poäng

Kurser Poäng

Idrott och hälsa 1 – specialisering (IDRIDO01)  100

Idrott och hälsa 2 – specialisering (IDRIDO02)  100

Träningslära 1 (TRNTRN01)  100

Träningslära 2 (TRNTRN02)  100

Kursen Idrott och hälsa 1 (IDRIDR01) 100 poäng läses under 
åk 1 och åk 2 på samtliga gymnasieprogram.

Vi erbjuder LIU på Barn- och fritidsprogrammet, inriktning 
fritid och hälsa, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskaps-
programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Träning under skoltid
Från höstterminen 2021 erbjuder Birgittaskolan handboll   i 
samarbete med RP IF och simning i samarbete med LASS, 
Linköpings allmänna simsällskap. I och med förenings-
samarbetet  genomförs träningen i lokaler anpassade för din 
idrott. Träning sker på skoltid under  för middagar. I årskurs 1 är 
det två förmiddagar och i årskurs  2 och 3 är det tre förmiddagar. 

Skillnaden på LIU och NIU
LIU är en lokal profil där skolan och föreningen  kommer 
överens om upplägget och tillvägagångssättet. Inga särskilda 
tillstånd behövs från Skolverket eller Riksidrotts förbundet. 
Vem som helst med behörighet till ett  nationellt gymnasie-
program får gå LIU.

NIU, Nationell Idrottsutbildning, kräver särskilda tillstånd från 
Skolverket och från förbunden. NIU är en elitsatsning 
och har en egen  programplan med egna kurser.  
En elev blir antagen till NIU av föreningen för   
att sedan söka program och skola.

Idag har Birgittaskolan NIU inom hockey, 
golf och konståkning i samarbete med 
LHC, Landeryds GK och LKF.



Birgittaskolan är en plats för möten 
mellan människor – möten som präglas 
av ömsesidig respekt och glädje. Birgitta-
skolan är en skola där du blir sedd och får 
möjlighet att utvecklas.

Vi är mångsidiga och framtidsorienterade i vår undervisning. 
Vi ser alltid till just dina individuella förmågor och behov. Vår 
skolmiljö är utformad för att främja lärande, harmoni, trivsel 
och trygghet, med fräscha lokaler och lektionssalar med  
goda tekniska möjligheter.

Birgittaskolan är en skola där elever tar ansvar för sina studier, 
växer som individer och förbereds inför arbete och fortsatta 
studier i hela världen. Som elev är du delaktig och har in-
flyt ande över utbildningens innehåll, bland annat genom det 
nära samarbetet med våra engagerade lärare. Vårt mål är  
att du som elev alltid ska känna nyfikenhet, kreativitet  
och arbetsglädje.

Vår värdegrund på Birgittaskolan: 

Respekt 
Vi behandlar varandra 
lika och respekterar 
 varandras olikheter 

samt allas lika värde. Vi 
tar ansvar för oss själva, 
varandra och  vår skola. 
Det leder till att  vi får en 
bättre  kommunikation 
och löser problem och 
konflikter direkt, vilket 

skapar arbetsro. 

Trygghet 
Vi känner tillit till 
varandra och vi 

har förutsägbara 
och fungerande 
rutiner. Det inne-
bär också att det 
finns en öppenhet 
och ärlighet mellan 
elever, personal  och 

arbetsledning. 

Samarbete 
Vi har en vi-känsla, 
och vi hjälper och 
stöttar varandra. 
Vi har också ett 
genuint engage-

mang som skapar 
delaktighet  

och gör att vi till-
sammans strävar 
mot samma mål. 

Glädje 
Vi är prestigelösa,  
hjälpsamma och 
har ett positivt 

samtals klimat där 
humor bidrar till 
goda relationer.   

Det skapar kreati-
vitet, arbetsglädje 

och underlättar 
undervisningen. 

Kunskap 
Vi fokuserar både på 
kunskaps- och social 
utveckling. Det leder 
till bättre självkänsla, 
ökat självförtroende 
och gör oss redo att 
möta världen. Alla 
ska utvecklas efter 

sin förmåga.

Kontaktuppgifter

Birgittaskolan
Rektor: 013-26 30 62
Studie- och yrkesvägledare: 013-20 77 21
Administratör: 013-26 30 58
Birgittaskolan
Klostergatan 49 
581 81 Linköping
 Birgittaskolans gymnasium
 birgittaskolans_gymnasium
www.linkoping.se/birgitta

LASS
Beatrice Sjölund, klubbchef
076-610 20 78
bea@lass.se
www.lass.se 

RP IF
Michael Malmberg, tränare 
070-757 95 45
michael.pinnen@gmail.com

Patrik Olsson, sportchef 
070-265 85 73
patrik.olsson@rpif.se

www.svenskalag.se/rpif


