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Aspero blir elitidrottsgymnasium för bowling!
Aspero har fått rekommendation av Svenska Bowlingförbundet och godkännande av Skolverket som
Nationellt idrottsgymnasium, NIU - elitidrottsgymnasium i bowling. Vi saknar ännu Skolinspektionens
godkännande men vi går ändå ut med detta meddelande nu. Skolinspektionens beslut kan dröja och då kan
det vara för sent.
Beslutet innebär att Aspero Borås får ta emot 4 spelare per år, inom den elitinriktade delen. För att komma
ifråga för denna måste spelaren delta i en regional uttagning och motsvara de kvalitetskrav som förbundet
ställt upp. Vid uttagningen görs en rankning av spelarna. Denna innebär att de högst rankade spelarna
förordas till att placeras i NIU-gruppen.
Samtidigt är det viktigt att påpeka, att spelaren först och främst måste komma in på utbildningsprogrammen,
Aspero Handel, inriktning handel och service eller Aspero Samhälle inriktning beteendevetenskap. Detta
avgörs genom poäng från grundskolan. Därefter placeras eleven i NIU-gruppen beroende på rankning.
Detta kan medföra att en spelare med hög ranking, som inte har poäng tillräckligt för att komma in på
utbildningen, inte kommer in. Detta är en viktig rättssäkerhetsprincip, att den med högst poäng tas in först vid
konkurrens om utbildningsplatser och är lagreglerat.
För NIU har förbundet också ställt upp kvalitets- och kvantitetskrav för tränare och träningstillfällen. Dessa
hittar ni på förbundets hemsida.
En NIU-elev vid Aspero Borås, har idrott vid 5 tillfällen per vecka, varav 3 (4) är grenspecifika bowlingtillfällen
och övriga innehåller teoretiska kursmoment eller fysträning. Elitidrottseleverna läser ämnet Specialidrott
med 400 poäng inom sin gymnasieutbildning.

Bowlingprofilen
Samtidigt vill vi informera om idrottsprofilen. På Aspero utövar samtliga ungdomar en idrott. Det gör oss
unika: ett renodlat idrottsgymnasium med allt vad det innebär av gemenskap och sammanhållning.
De bowlingungdomar som inte tas ut för NIU-utbildning, går som de flesta av våra ungdomar i idrottsprofilen.
De har idrott vid 3 tillfällen i veckan, både som grenspecifik träning och som idrottsteori, fysträning med
mera.

Vi välkomnar därför alla bowlingintresserade ungdomar som vill gå i en skola med enbart
idrottande elever och är intresserade av våra program: Aspero Handel och Aspero
Samhälle/Beteendevetenskap.
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