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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 består av 

fjorton nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) och två 

riksidrottsgymnasier (RIG) med totalt 

cirka 360 elever.  

 

Umeå Elitidrottsgymnasium håller till på 

Maja Beskowgymnasiet, ca 15 minuters 

promenad österut från centrala Umeå. 

Program läsåret 2020/21: 

Barn- och fritidsprogrammet* 

Ekonomiprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Teknikprogrammet  

*OBS! Inriktningen Fritid och hälsa på Umeå 

Elitidrottsgymnasium är utbildningen för dig 

som är intresserad av ledarskap, träning, 

friskvård och hälsa. 

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 
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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 Umeå 

Elitidrottsgymnasium kommer du att 

läsa tillsammans med likasinnade från 

andra idrotter.  

 

Vi har fantastiska träningsmöjligheter i 

lokaler som vi disponerar hela dagarna; 

ett nybyggt och välutrustat 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. 

 

Elitidrottsgymnasiet 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 totalrenoverad för 

att erbjuda moderna, ljusa och klimatsmarta 

lokaler.  

 

Maja Beskowgymnasiet är byggd för att 

vibrera av liv och lärande. Här ska elever 

känna trygghet och få ro att utvecklas i sin 

egen takt. Här ska alla få en utbildning av hög 

kvalitet som har nyfikenhet och kunskap i 

fokus och möjligheter till nära samarbete med 

universitet, näringsliv och föreningsliv. 

Lärdomar som gör ungdomarna väl 

förberedda för framtiden. 

 

Skolan har totalt ca 1600 elever (600 

högstadieelever och 1000 gymnasieelever). Av 

dessa är ca 360 elever på Umeå 

Elitidrottsgymnasium. Vi erbjuder rena 

NIU/RIG-klasser på Barn- och 

fritidsprogrammet*, Ekonomiprogrammet och 

Naturvetenskapsprogrammet. 

 

Vi välkomnar elever på studiebesök och 

PRASO (då följer du med en klass under en 

skoldag). Då har du chans att få testa hur det 

är att vara elev på Umeå 

Elitidrottsgymnasium. 

 


