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Vilka skolor

Den naturliga mötesplatsen
för dig som idrottar
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Närmare NIU kommer du inte som idrottare

Skolan
Huvuddelen av utbildningen bedrivs på Celsiusskolan. Vissa idrotter är 
möjliga att välja på Jällagymnasiet. Celsiusskolan är en gymnasieskola med 
anor. Här kommer 900 elever att gå sin idrottsutbildning. Med andra ord, 
det finns en stark idrottsprägel på skolan. 
Läs mer på Upplands Idrottsförbunds hemsida : www.rf.se/uppland. Klicka på Idrott 

studier.

Boende
Du kan söka till LIU Uppsala var du än bor i Sverige.
Kommer du som inflyttad till Uppsala är boendet viktigt. Vi har ett bra 
samarbete med Uppsala Gymnasieboende. Det ligger nära Idrottens Hus 
och på cykelavstånd från centrum, skolan och alla arenor. 
Läs mer på www.uppsalagymnasieboende.se

Tillgängliga idrotter
Atlet Gym
Atlet Coaching
Atlet PT
Badminton
Bandy
Basket
Bordtennis  
Dans
Fotboll
Friidrott
Handboll
Gymnastik
Konståkning
Innebandy
Ishockey
Orientering
Ridsport
Simning
Tennis  

Du har två lektionspass/vecka med 
din valda specialidrott. 

Nyhet 2016/17

Atlet Gym
Allmän fysisk träning och hälsa i en 
crossfit anpassad miljö 

Atlet coaching
Allmän fysisk träning med inriktning 
på idrottsligt ledarskap. Plattformen 
och pedagogiskt ledarskap ingår som 
en grundplatta. 

Atlet PT
Allmän fysisk träning tillsammans 
med baskunskap för att fortsätta 
spåret att bli personlig tränare.
Träningslära 1 ingår.

Läs mer om upplägget på 
www.rf.se/uppland under rubriken 
”idrott och studier” i menyn.

Jällagymnasiet har LIU på Fordons-
programmet from 2016/17 och på 
Byggprogrammet from 2017/18

Celsius/Jälla
Celsius/Jälla
Celsius/Jälla
Celsius
Celsius
Celsius/Jälla
Celsius
Celsius
Celsius/Jälla
Celsius
Celsius
Celsius
Celsius
Celsius/Jälla
Celsius/Jälla
Celsius
Celsius/Jälla
Celsius
Celsius

Upplägg
LIU ger två idrottsliga lektionspass per 
vecka, måndag och onsdag morgon. 
Du läser två till tre stycken idrottskurser 
under tre läsår.
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Upplands idrottsförbund och Celsiusskolan har sedan 2006 erbjudit idrotts-
utbildningar på gymnasiet. En ny skola är Jällagymnasiet som kommer att 
starta upp hösten 2016 med några olika idrottsval. Vi är stolta att kunna 
utveckla verksamheten och målet att fortsätta vara störts är en såklart en 
sporre för oss och en trygghet för dig. 
Vår lyckade satsning så här långt bygger på ett starkt samarbete med lärare 
och Uppsalas elitidrottsföreningar. Utbildningen ska vara så integrerad som 
det bara går i föreningarnas ordinarie verksamhet vilket också gör att vi 
kan hjälpas åt att utveckla och utbilda ledare som brinner för idrotten.
Vi skapar en plats för idrottare men inte bara för de som vill och ham-
nar högst upp på prispallen. Vi sätter samma värde på din satsning inom 
idrottsligt ledarskap eller träning som ett bra hälsospår. Exempelvis så har 
vårt Atlet spår tre stycken olika inriktningar beroende på din målsättning. 
Oavsett ditt val är du välkommen om du vill idrotta och väljer idrotten som 
en del av din livsstil.

Upplands idrottsförbund har stora  
ambitioner. Vi delar visionen att bli  
Sveriges bästa idrottstad tillsammans 
med kommunen och Uppsalas närings-
liv. Vi ska tillsammans med näringslivet 
och Uppsalas två universitet se till att 
kunna erbjuda idrottare trygghet och 
utveckling även när gymnasietiden är 
över.  Idrottsuppsala vill. Vi vill också.

VISION

VÄLJ LIU
Av 2 500 poäng handlar 200 om din 
idrott. 
Träning, men också utbildning inom 
ledarskap, idrottsnutrition, idrotts- 
psykologi och idrottsfysiologi  
varvas med ditt programval. 

INFORMATION
Mer information om våra utbildningar 
hittar du på: 
www.celsiusskolan.uppsala.se
www.jalla.uppsala.se

Kontakt: idrottsgymnasiet@uppland.rf.se

Ansök senast den 10 februari 2016 på 
www.rf.se/uppland, klicka på ”idrott och 
studier”.

Sveriges största
idrottsgymnasium



HJÄRNKOLL PÅ IDROTT 
I KUNSKAPENS STAD

Uppsala växer. Det går bra för våra lag och individuella idrottare och 
kommunen, universitetet och näringslivet är med på noterna. 
Studenternas IP ska rustas och ytterligare en arena för 
innebandy och friidrott kommer att invigas 2016.

Upplands Idrottsförbund har stora ambitioner. Vi delar visionen att bli 
Sveriges bästa idrottstad tillsammans med kommunen och Uppsalas 
Näringsliv. Vi ska tillsammans med näringslivet och Uppsalas två 
universitet se till att kunna erbjuda idrottare trygghet och utveckling även när gymna-
sietiden är över.  Idrottsuppsala vill. Vi vill också.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har det du kan förvänta dig av en liten storstad. 
Eller en stor småstad om du så vill. Här bor över 200 000 
människor, vi har två universitet och massor av nöjen och idrott på högsta nivå att välja på.

S V E R I G E S  S T Ö R S TA  E L I T I D R O T T S G Y M N A S I U M


