
Profil idrott & Hälsa 
Specialisering

Välkommen till Osbecksgymnasiet!

På Osbecksgymnasiet har du chansen att utvecklas ännu mer 
inom din idrott eller träning oavsett vilket program du läser!
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Osbecks-
gymnasiet

En del av Campus Laholm

Välkommen till Idrott- 
och Hälsa Specialisering!

PROFIL

Kontakt
Mikael Malm, Idrott och Hälsa
Telefon: 0430-150 63, 072-538 87 29
E-post: mikael.malm@edu.laholm.se

Gäller alla som är behöriga och läser på 
ett yrkesprogram eller högskoleförberedande 
program på Osbecksgymnasiet.
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Vi erbjuder kvalificerad träning och utveckling av din 
kroppsliga förmåga genom välutbildade lärare och 
instruktörer, träning i moderna träningslokaler, kunskap 
inom idrottspsykologi samt kost- och näringslära.

Om följande stämmer in på dig  
kan du söka den här profilen:
• Tränar eller tävlar aktivt och regelbundet.
• Vill satsa på att bli ännu bättre i din idrott eller 
   inom din träningsform.
• Vill lära dig mer om planering och genomförande
   av träningsprogram.

Inom idrott specialisering får du: 
• Välutbildade lärare och instruktörer
• Moderna träningslokaler 
• Personlig återkoppling på din träning 
• Flexibla träningstider

Exempel på träningsformer och idrotter som finns  
representerade på profilen i dag är, gymträning, voltige, 
biketrail, gokart, simning och innebandy.

Idrott & Hälsa – Specialisering  
100 + 100 poäng
Du som söker har möjlighet att läsa följande kurser:
• Idrott och hälsa 1 – Specialisering 100 p
• Idrott och hälsa 2 – Specialisering 100 p,  
  som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering. 

Träning med Take Care
Delar av din träning sker tillsammans med Take Care samt i 
deras lokaler. Take Care har en av Sveriges modernaste an-
läggningar för träning och behandling, med ett unikt koncept för 
verksamheten. På Take Care möts du av ett team av naprapa-
ter, sjukgymnaster och personliga tränare med hög kompetens.


