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Simning på gymnasiet med VSS 

Vi har jobbat mycket för att hitta ett nytt samarbete med ett gymnasium i Västerås där våra 

simmare ska kunna kombinera studier med sin simning. Det som vi nu glädjande kan presentera är 

ett samarbete med JENSEN gymnasium i Västerås.  

Bakgrund 

Vi har tidigare haft samarbete med Widénska gymnasiet i Västerås där våra simmare har kunnat 

träna tillsammans med Leo på morgnarna ett par dagar i veckan. Det har varit en lokal 

idrottsutbildning LIU. Det avslutas VT20 men efter våra invändningar så får simmarna gå kvar där 

tills de går ut skolan. Men inga nya simmare tillåts komma in. Anledningen var ekonomiska där 

Widénska vill satsa på lagsporter (där de får ihop större grupper) och samtidigt har anställda 

tränare i de sporterna. Samtidigt så fick vi höra att våra simmare hade för höga betyg när de kom 

in på skolan så att lagsporternas utövare inte kom in... Huruvida det skulle vara ”ett problem” låter 

vi vara osagt men så gick diskussionen med rektor.  

Vi ställde sedan frågan om Västerås stad är intresserade av samarbete med oss men har fått till 

svar att de inväntar en utredning som man genomför just nu som handlar om gymnasieskolans allt 

för höga kostnader – om att gymnasieskolorna för negativa resultat. Inga nya beslut/samarbeten 

startas upp innan den utredningen är klar.  

Vi tänkte om och blev samtidigt kontaktade av JENSEN som är en fristående gymnasieskola. 

JENSEN gymnasium 

JENSEN gymnasium visade tidigt intresse för att starta upp ett NIU-samarbete med VSS. NIU har 

regional antagningsprocess och kräver tillstånd. Vi har tillsammans med JENSEN sökt tillstånd för att 

starta upp NIU från augusti 2022. Samtidigt så har Utbildningsdepartementet iscensatt en 

utredning om Idrottsutbildningar i gymnasieskolan och i väntan på den så är Svenska simförbundet 

tveksamma till att starta nytt NIU. Vi har dock inte fått besked på vår ansökan som lämnades in 

tidigare i oktober. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked, in inte nu så räknar vi med att göra om 

ansökningsprocessen nästa år när utredningen är klar.  

Vad vi däremot kan starta är LIU tillsammans med JENSEN gymnasium, och det är därför som du 

får denna info. Den går ut till alla simmare som går i åttan till nian.  

JENSEN gymnasium har olika datum för Öppet hus där man kan besöka dem, se mer på deras 

hemsida. Man kan läsa Ekonomi-, Natur- och Samhällsvetenskapligt program där i olika inriktningar. 

Skolan ligger centralt på Stora gatan, 

https://vss.kanslietonline.se/
https://www.jensengymnasium.se/vasteras/om-skolan/idrottsutbildning-vss
https://www.regeringen.se/4a0917/contentassets/77dc50d0c09c41ffba60a82a34700d3d/idrottsutbildningar-i-gymnasie--och-gymnasiesarskolan


 

 

Träning 

Vi räknar även med att träningar med JENSEN kommer att ligga på samma dagar som med 

Widénska - tisdag, torsdag och fredag. Två ggr per elev beroende på årskurs. Då kommer Leo att 

vara simtränare för de simmarna.  

Skolgång 

JENSEN har ett schema som gynnar idrottsträning där man läser koncentrerat på för- eller 

eftermiddagar. Men alla frågor om skolgång och studier hänvisar vi till JENSEN i Västerås så att ni 

får förstahandsinformation.   

Övrigt 

Börja med att kontakta skolan och se om den passar dig. Vi (Leo) hjälper till att svara på simfrågor 

från VSS.  

Bifogar en pdf med en folder om mer info från JENSEN. Foldern lägger vi även i VSS gym så kan ni 

hämta den där.  

 

Mvh Stefan Horn 
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