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Hos oss kan du kombinera dina studier 
med idrott! Det kan du göra oavsett vil-
ket program du går.

Du väljer idrottskurser som ditt Indiviuella val.  
Du anger då att du vill ha kursen Idrott och 
hälsa 1 - specialisering 100 p, samt din idrott.

Om du vill kan du sedan fortsätta året efter 
med Idrott och hälsa 2 - specialisering 100 p.

Totalt kan du alltså läsa 200 p specialiserings-
kurser i ämnet Idrott och hälsa. Det motsva-
rar det totala antal poäng som du ska ha som 
Individuellt val under din gymnasietid. 

Kurserna innehåller träning i din idrott på dag-
tid. Dessutom ingår teknik, taktik och regler i 
din idrott, samt träningslära.

Vi samarbetar med idrottsklubbarna i Ånge i 
dessa kurser, dvs Ånge IF och ÅRK.

Läs gärna mer på Skolverkets webbplats för 
mer information (www.skolverket.se)

OBS! 
Om du påbörjar studier i en idrott så förut-
sätter vi att du efter genomförd kurs antingen 
fortsätter med samma idrott, eller byter till en 
annan kurs för ditt Individuella val. 

Du kan alltså inte fortsätta med kurs 2 i en 
annan idrott än den du gjort första kursen i!

Mer information

Jenny Sellén Lindkvist: 070-653 77 67
jenny.sellen@ange.se

Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100 p

Idrott och hälsa 2 - specialisering, 100 p

Kurser: 

Fotboll
Ridning

Valbar idrott:
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LIU Fotboll / Ridning
(Lokal Idrottsutbildning)

LIU E-sport    
(Lokal Idrottsutbildning)
Vi erbjuder e-sport på individuellt val om 300 
poäng (100 poäng per läsår). Det innebär att 
du ansöker om utökat program inför sista året. 

Vi vill utbilda en ny sorts e-sportare som 
kombinerar rå talang och hög arbetsmoral 
med en bred kompetensbank. Genom att 
använda tydliga pedagogiska byggstenar 
utbildar vi framtidens atleter. Det aktuella 
spelet är CS.

Utbildningens tre fokusområden:
Fysisk träning     
Mental träning  
Spelträning

Samarbeten
Vi samarbetar med organisationer som är 
experter på sina områden vilket garanterar 
kvalitet på alla nivåer; Västernorrland e-sport-
förening, Sverok och SEF.

Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100 p

Idrott och hälsa 2 - specialisering, 100 p

Entreprenörskap, 100 p

Kurser:

”Jag lärde allt möjligt på e-sporten, hur man ska tänka, 
hur man ska träna samt att med hårt arbete så kan man 
nå allt.”             / Joel Olofsson, Boberg E-sport Alumni

”Tack vara e-sporten så har jag tagit hand om min kropp 
mycket mer både fysiskt och psykiskt. Har också fått en 
bättre kontroll över mitt schema där jag sätter upp en 
plan över vad jag ska göra.” 

/ Lukas Strandberg, Boberg E-sport Alumni


