INBJUDAN
UTBILDNING FÖR UTBILDARE
För Barnledarutbildning Längdskidor
Svenska Skidförbundet inbjuder till en utbildning för dig som är intresserad av att
bli utbildare för barnledarutbildningen, en grund för blivande barnledare, inom
längdskidor.
Är Du intresserad av att utbilda ledare och tränare inom längdskidor? Då är denna
kurs något för dig!!
För att vara utbildare för barnledare, krävs det att man har gått denna utbildning.
Det är en stor efterfrågan på att arrangera ledare/tränarutbildning inom barn
verksamheten. Målsättningen är att vi ska ha en hög kvalité på våra
ledare/tränarutbildningar och att vi har utbildare i samtliga skiddistrikt.
Utbildningen är delvis digitalt, där du ska genomföra och förbereda dig innan den
fysiska träffen i april

Tid:

31 augusti – 2 september Start fredag kl. 15.00 och avslut
söndag 16.00

Plats:

Scandic Elmia Jönköping

Förkunskaper: Genomfört SSF barnledarutbildning
Kursinstruktörer: Anneli Östberg, Dennis Andersson, Matilda Rignell,
Maria Ståhl
Innehåll:

Ledarskap, din roll som utbildare, barns motoriska utveckling, barn
med särskilda behov, praktiska pass, kursupplägg, administration,
m.m.
Utbildningen består av en stor del egna studier via en
utbildningswebb med tillhörande klassrum där du får
kunskapspåfyllnad samtidigt som du själv får reflektera utifrån din
roll och din idrott. Det egna arbetet på webben kompletteras med en
fysisk helg som baseras på innehållet på webben och innehållet i
barnledarutbildningen
Tre veckor innan kursen kommer du att få inregistrering till digitala
klassrummet och dess uppgifter.
Utbildningen avslutas med att du lämnat in din slutuppgift senast två
veckor efter den fysiska träffen.

Kostnad:

500:- ingår kost, logi i dubbelrum och kursmaterial
Enkelrumstillägg
Deltagaravgiften är subventionerad med idrottsmedel
Faktureras från Svenska Skidförbundet
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Anmälan:

Senast den 31 juli.
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1099703
Kopiera in länken i din webbläsare på Google chrome

I samband med anmälan mejlar du till anci.wadman@skidor.com och berättar lite
om dig själv, när du gick barnledarutbildningen och dina mål som utbildare
Anmälan är bindande efter den 31 juli. Vid återbud efter detta datum betalas full
avgift
Frågor ring Anci Wadman 070-372 22 31
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