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Viktigt att veta inför dina studier på LIU, Marks 

Gymnasieskola 

 

 

 

 

Marks Gymnasieskola, Kunskapens hus 

Besöksadress: Varbergsvägen 6, Skene 

Postadress: 511 80 KINNA 

Telefon växel: 0320 21 70 00 

idrottsgymnasiet@mark.se 

www.marksgymnasieskola.se 

 
Senast uppdaterad 2017-10-02 

 

http://www.marksgymnasieskola.se/
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Välkomna till LIU och Marks Gymnasieskola! 

 

Marks gymnasieskola har lång erfarenhet av utbildning i kombination med 

idrott. När vi startade vårt Idrottsgymnasium för över 30 år sedan var vi 

en av de första lokala gymnasieskolorna i Sverige med en sådan satsning. 

Här har sportstjärnor som Jonas Jerebko, Jonas Larsson, Charlotta 

Sörenstam och Niklas Fasth studerat. 

Hos oss hittar du t.ex. ett av Sveriges två Riksidrottsgymnasier i basket 

som ger en unik möjlighet att kombinera gymnasiestudier med basket. 

Här finns också möjlighet för dig som spelar fotboll i någon förening och 

vill göra en seriös satsning på studierna och fotbollen genom vår LIU 

utbildning. Genom åren har en rad duktiga killar och tjejer fått möjlighet 

att kombinera sina studier här med våra duktiga pedagoger, samtidigt 

som de har kunnat träna fotboll på dagtid som ett komplement till sina 

kvällsträningar och därigenom kunnat förbättra sin förmåga. Sammanlagt 

är ca 100 av 900 elever knutna till Idrottsgymnasiet. 

 

Välkomna att höra av er med frågor till våra lärare och övrig personal. 

 

 

 

Markus Ring    Johan Westerberg 

 

 

 

 

Rektor    Biträdande rektor 

markus.ring@mark.se    johan.westerberg@mark.se  

0320-217375    0320-217349 

 

  

mailto:markus.ring@mark.se
mailto:johan.westerberg@mark.se
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Studier 

 

Studier på LIU går att kombinera med Teknikprogrammet, 

Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, 

Ekonomiprogrammet. För övriga program behöver en individuell 

studieplan upprättas om man skall kunna kombinera. Ta kontakt med SYV 

eller biträdande Rektor för Idrottsgymnasiet för att diskutera möjligheter. 

 

På det program eleven väljer kommer en mentor att samverka med övriga 

lärare kring elevens studier. Mentor genomför även ett utvecklingssamtal/ 

termin.  

 

Vår studie och yrkesvägledare Pia Struxsjö finns till hands för frågor kring 

elevernas studier. Pia nås på telefon 0320-217397 eller på e-post 

Pia.Struxsjö@mark.se. 

 

 

Poäng 

Eleverna kommer att läsa kurserna Idrott och hälsa – specialisering 1 och 

2 där vardera kurs är 100 poäng. Kurserna väljs som individuellt val. Det 

finns även möjlighet att som utökad kurs läsa Tränings- och tävlingslära 1 

och 2 som är 100 poäng vardera. Vill eleven läsa utökade kurser lämnas 

en ansökan till mentor innan slutet av år 1. Rektor gör en individuell 

bedömning om eleven har möjlighet att läsa utökade kurser. 

 

 

 

Träning och spel 

 

Tränarteam 

Verksamhetsansvarig för LIU är Fredrik Larzenius som leder ett välutbildat 

och engagerat tränarteam. 

 

Ansvariga lärare specialisering Fotboll 

 

Fredrik Larzenius  Fredrik.Larzenius@mark.se, 0320-217388 

Idrottslärare + Tränarutbildning Diplom C 

 

GlennDower  Glenn.Larsson@mark.se 

Lärarexamen grundskola Idrott + Tränarutbildning Diplom C 

 

mailto:Fredrik.Larzenius@mark.se
mailto:Glenn.Larsson@mark.se
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Målvaktstränare 

 

Per Harrysson  Per.Harrysson@mark.se, 0320-217388 

Målvaktsutbildning, Målvakt Diplom avancerad 

 

 

 

Träningstider 

Våra elever har två morgonträningar i veckan på skolan, övrig träning 

genomför eleverna med sin egen förening. 

 

 

Träningslokaler 

Skolan har tillgång till konstgräsplan (fullmått) 50 meter från gymnasiet. 

Träning bedrivs utomhus året runt. Det är därför viktigt att klä sig efter 

väder. Andra lokaler skolan ger tillgång till då undervisningen kräver det 

är Arenahallen A+B (fullmått), Kaskad simhall samt skolans gym dit alla 

LIU-elever har fri tillgång. I nära anslutning till skolan finns även 

motionsslingor, vissa med belysning. 

 

 

Seriespel 

Våra elever spelar matcher med sin ordinarie förening. Vid SkolSM Fotboll 

och SKolSM Futsal spelar eleverna i Marks Gymnasieskolas regi. 

 

 

Avgifter 

Medlemsavgift i Skol IF är 20 kr. Övriga kostnader i samband med träning 

och tävling i skolans regi står skolan för. Kostnader i samband med 

exempelvis träning, matcher och läger med elevens ordinarie förening 

bekostar eleven själv. 

 

 

Sjukgymnast 

Vår sjukgymnast Kristoffer Sjödahl, leg sjukgymnast på Friskiskliniken, 

finns tillgänglig i skolan på tisdagar mellan klockan 8:00-11:00 för 

bedömning, konsultation och behandling. Övriga tider kan våra elever 

boka tid på Friskiskliniken som finns i Friskis & Svettis lokaler i Kinna. 

Friskiskliniken är ansluten till VG regionen och elever under 20 år har 

kostnadsfri vård. Du når dem via info@friskiskliniken.se eller 0761-

663965. Mer information hittar du på http://www.friskiskliniken.se/ 

mailto:Per.Harrysson@mark.se
mailto:info@friskiskliniken.se
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Försäkringar 

Våra elever är försäkrade via skolans gruppförsäkring samt via SFF:s 

spelarlicens (om de är licensierade i sin förening). Försäkringar gäller 

kostnader i samband med skada. Vill man ha ytterligare skydd och 

möjlighet till snabbare vård hänvisas våra elever till att teckna personlig 

försäkring. 

 

 

 

Vardagsliv 

 

Mat 

Gedigen lunch och salladsbuffé ingår i skolan under skoldagar.  

Mellanmål kan eleverna köpa i caféet.  

 

Transporter 

Cykel är det enklaste sättet att transportera sig runt i Skene och Kinna. 

Det finns även lokalbuss. Busskort får eleven själv bekosta. 

Cykelparkering finns i direkt anslutning till skolan. 

 

 

 

Om du blir sjuk 

Om eleven blir sjuk ligger det fulla ansvaret som målsmän kvar på 

föräldrarna. Vid sjukdom anmäler målsman detta till 0515-777 328. 

 

Vårdcentraler 

På någon av de två vårdcentraler som ligger i närheten av skolan träffar 

eleven distriktsläkare och distriktssköterskor. Före bokning av tid och 

besök måste målsman lista eleven på den vårdcentral eleven väljer att 

besöka. Detta görs enkelt på respektive vårdcentrals hemsida med hjälp 

av e-legitimation. Kontakta din bank för mer information om e-

legitimation. För öppettider och kontaktinformation se vårdcentralens 

hemsida. 

Skene vårdcentral, Varbergsvägen 50, Skene, 

www.narhalsan.se/skenevardcentral  

 

http://www.narhalsan.se/skenevardcentral


7 
 

Kinna vårdcentral, Kinnaborgsvägen 3, Kinna, 

www.narhalsan.se/kinnavardcentral 

 

Behöver eleven söka vård utanför kontorstid hänvisar vi till Vårdguidens 

sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177. Vid nödsituation ring 112. 

 

 

Skolhälsovården  

Skolsköterska 

Hillevi Blomster hillevi.blomster@mark.se 0320-247383 

Lena Ferm-Hansson  lena.fermhansson@mark.se 0320-21 75 13    

 

 

Kurator 

Per Melander  per.melander@mark.se 0320-21 70 82   

 

Rose-Marie Nordgren Rose-Marie.Nordgren@mark.se 0320-21 79 42 

 

 

 

 

http://www.narhalsan.se/kinnavardcentral
mailto:hillevi.blomster@mark.se
mailto:lena.fermhansson@mark.se
mailto:per.melander@mark.se
mailto:Rose-Marie.Nordgren@mark.se

