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Umeå Elitidrottsgymnasium 

Umeå Elitidrottsgymnasium har lång 

erfarenhet av att kombinera idrott och 

studier och är en av Sveriges största 

skolor inom idrottsutbildningar.  

Målsättningen är att erbjuda Sveriges 

bästa lösning för att kombinera 

elitidrott och studier. 

Umeå Elitidrottsgymnasium är den 

enda skolan i Umeå som, av Skolverket, 

är godkända och får bedriva NIU- och 

RIG-utbildningar. Skolan består av 

fjorton nationellt godkända idrotts-

utbildningar (NIU) och två riksidrotts-

gymnasier (RIG) med totalt cirka 400 

elever.  

 

Umeå Elitidrottsgymnasium håller till på 

Maja Beskowgymnasiet, ca 15 minuters 

promenad österut från centrala Umeå. 

Program läsåret 2021/22: 

Barn- och fritidsprogrammet* 

Ekonomiprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet  
 

* inriktning ledarskap, träning, friskvård och hälsa. Ger 

grundläggande behörighet för universitet/högskola. 

Kontaktuppgifter 
 

Henrik Ragnvaldsson 
rektor 
070-316 93 41 
henrik.ragnvaldsson@umea.se 
 

Torbjörn Sjögren 
idrottssamordnare 
070-386 58 30 
torbjorn.sjogren@umea.se 

Karin Figaro 

studie- och yrkesvägledare 

090-16 29 40 

karin.figaro@umea.se 

 

Ansökan görs i två steg 
 

Först ansöker man till en idrott (innan 

15 okt respektive 1 dec) och ett urval 

görs. Om man blir antagen kan man 

ansöka till ett gymnasieprogram**  

i januari/februari.  
 

**Umeå Elitidrottsgymnasium har skolkod 77713695. 
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Boende och personal 

Elever som flyttar till Umeå för att börja 

på Umeå Elitidrottsgymnasium och 

Maja Beskowgymnasiet har möjlighet 

att bo på något av skolans två elevhem 

eller i någon av våra 30 lägenheter.  

 

Skolan har en heltidsanställd 

elevboendekoordinator som fungerar 

både som ett stöd till elever som flyttar 

hit och som en naturlig kontakt för 

föräldrar.  

 

Elitidrottsgymnasiet har även ett eget 

elevhälsoteam.  Allt för att finna en så 

bra lösning som möjligt så att du som 

elev ska kunna kombinera och lyckas 

med både dina studier och din idrott. 

 

 

Träning på elitnivå 

Som elev på Umeås enda 

Elitidrottsgymnasium kommer du att 

läsa tillsammans med likasinnade från 

andra idrotter.  

 

Vi har fantastiska träningsmöjligheter i 

lokaler som vi disponerar hela dagarna; 

två nybyggda och välutrustade gym på 

skolan och flera specialidrottshallar som 

är kopplade till skolan. 

 

Här finns några av Sveriges mest 

meriterade tränare som arbetar 

tillsammans för att lära av varandra och 

nyttja varandras styrkor för att ge 

eleven en så bra utveckling som möjligt. 

 

Umeå Elitidrottsgymnasium har både 

en rektor och många lärare som arbetat 

länge med elitidrottsgymnasielever och 

är vana att handskas med elever som på 

grund av träning och tävling behöver 

vara ute och resa i perioder. 

Maja Beskowgymnasiet 

Maja Beskowgymnasiet är skolan för dig som 

vill ha en god grund för fortsatta studier och 

ett spännande arbetsliv. Maja Beskow-

gymnasiet är Umeås nyaste och modernaste 

gymnasieskola. Skolan ligger centralt placerad 

mellan stadskärnan och Umeå universitet, 

vilket underlättar för nära samarbeten och 

studiebesök. 

Maja Beskowgymnasiet erbjuder tre 

högskoleförberedande gymnasieprogram: 

Ekonomiprogrammet, Naturvetenskaps-

programmet och Teknikprogrammet. På Umeå 

Elitidrottsgymnasium finns även Barn- och 

fritidsprogrammet. Dessutom finns 

Språkintroduktion på skolan. Gemensamt för 

samtliga utbildningar är att de håller mycket 

hög kvalitet. Vi har välutbildade och 

engagerade lärare, förstelärare och lektorer 

som brinner för utveckling, både studiemässig 

och personlig.  

Välkommen till skolan med liv och lärande i 

framkant! 


