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Allmänt
Syftet med Nationell Idrottsutbildning (NIU) är att elever ska kunna kombinera elitidrott och utbildning i den
svenska gymnasieskolan. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att eleverna på sikt ska
kunna nå nationell elit och kunna kombinera detta med seriösa studier. Platsbesöken är en del i det
kvalitetssäkringsarbete som Svenska Ridsportförbundet gör.
Frågeställningar utifrån samtal med elever samt ledningsgrupp


Kan tidpunkten för lunch optimeras ytterligare för att ge eleverna bästa förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen?



Finns det risk för att APL enligt nuvarande upplägg hamnar i konflikt med tävlingsplaneringen?



Kan fysisk träning för ryttare ytterligare lyftas in och förstärkas i utbildningen?

Skolans styrkor
Skolan erbjuder engagerade tränare som eleverna är väldigt nöjda med. Möjligheten att åka iväg på
gemensam tävling tillsammans med tränare sågs som väldigt positivt av eleverna och gav ett stort
mervärde. Ni har även en väl fungerande anläggning som erbjuder eleverna ändamålsenlig och optimal
träningsmiljö för elitidrott.

Förbättringsmöjligheter
Matutinerna bör ses över. Många elever upplever att de inte orkar prestera under eftermiddagen då de äter
lunch så pass tidigt på dagen. Ett medskick till er är att se över möjligheterna att öka deras kunskaper kring
området kost och på så sätt inspirera dem till att själva ansvara för att fylla på med energi under
eftermiddagen.
Fortsatt arbete med underlag i ridhus och på utebana viktigt för att kunna bedriva kvalitativ ridutbildning.

Slutord
Utifrån de platsbesök som genomfördes på Sveriges Ridgymnasium Svedala anser vi på Ridsportförbundet
att er skola uppfyller samtliga certifieringskrav gällande NIU-verksamheten.
Vi är tacksamma för att ni hade möjlighet att ta emot oss så att vi tillsammans kan fortsätta att skapa bra
förutsättning för elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. Tack för ert trevliga bemötande och stort
lycka till mer er verksamhet!
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