
Nordiska skolspelen startade 1948 för att stärka den nordiska 
samhörigheten bland unga i efterdyningarna de olika öden 
som drabbade länderna i andra världskriget. Under alla de år 
spelen funnits, har generation efter generation av duktiga 
idrottare i de nordiska huvudstäderna fått vara med om en 
oförglömlig skolspelsvecka. Man träffas för att tävla i friidrott, 
fotboll och handboll, men minst lika viktiga är de officiella, 
kulturella och sociala programpunkterna som värdstaden 
erbjuder. 

 

Till er som berörs av att en elev önskar vara med i uttagningarna 

till Nordiska skolspelen och kanske till slut bli en av de som tas ut 
till Stockholms stads idrottstrupp vill vi betona följande. Nordiska 
skolspelen är en verksamhet som startades av politikerna i de 

olika huvudstäderna och som administreras av i städernas 
utbildningsförvaltningar. Tävlingarna (och i förekommande fall 
uttagningar) sker på skoltid eller i anslutning av skoldagen och 
räknas som skolverksamhet. 

 
Till dig som är elev 
Du som har chans att bli uttagen och representera Stockholm går 
i någon av Stockholms stads kommunala grundskolor och är född 
2008 eller senare. Viktigt!! En giltig ID-handling är ett krav för 
att resa till Oslo. 

 
Till dig som vårdnadshavare 
Detta är en kostnadsfri aktivitet. Stockholms stad står för 
resekostnaderna till och från arrangörsstaden samt kläder. 
Arrangörsstaden står för mat och logi. Endast eventuella 
fickpengar tillkommer. Viktigt!! En giltig ID-handling är ett krav 
för att resa till Oslo. 
 
 



 
Till dig som företräder skolan 
Detta är en möjlighet för din elev att pröva sin idrottstalang 
genom Utbildningsförvaltningens verksamhet. Om man är en del 
av Stockholms trupp i Nordiska skolspelen så är man också en 
representant för Stockholms stad. Eleven har närvaro i skolan 
utifrån skolplikten men skolan lägger in ”annan aktivitet” i 
Skolplattformen.  

 
Till dig som representerar en förening som har en potentiell 
deltagare i Nordiska skolspelen 
Du har möjlighet att informera föreningens idrottare om chansen 
att få vara med om en fantastisk vecka. Din förening kan få hem 

en idrottare som blir en förebild för andra i föreningen. Då 
Nordiska skolspelen är skolverksamhet är det inte föreningens 
uppgift att värdera om idrottaren ska vara med eller inte. 

Föreningens roll är att informera om möjligheten att bli uttagen 
till spelen och informera om tid och plats för uttagningar. 

 
Varje år är det några elever av de som deltagit i Nordiska 
skolspelen som uttrycker att de upplevt den bästa veckan 
hittills i sina liv. 
 
 
 

Vid frågor kontakta: 
Eva Krantz 
eva.krantz@edu.stockholm.se  
 
Marko Anderot 
marko.anderot@edu.stockholm.se  
 
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad 
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