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Hantering av personuppgifter

Från och med 2008 är det obligatoriskt med personnummer för all statsbidragsberättigad verksamhet.
Vi använder uppgifterna enbart i vår registrering av verksamheten och ej i något annat syfte. Deltagarnas personnummer finns inte heller med på närvarolistan.
Vill du läsa mer om personuppgiftslagen (PUL), se www.datainspektionen.se

•
•
•
•

•

När Anmälningsblanketten är ifylld skickas er förenings idrottskonsulent, se adress nedan
Vad händer därefter?- När SISU fått anmälningsblanketten tar det någon vecka innan vi skickar en närvarolista till ledaren.
Närvarolistan är en värdehandling, så var rädd om den.
Närvarolistan ska redovisas senast den 1 december.

Lärgrupp

En lärgrupp är att jämföra med en studiecirkel. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp. En deltagarstyrd studieverksamhet. Lärande sker i planerade
studier över tid utifrån ett lärande material vilket alla deltagare har tillgång till.
•
Det ska alltid finnas en inriktning, tema eller plan för studierna.
•
Lärgruppen har minst tre deltagare (inklusive ledaren) och pågår minst 45 minuter! Men tänk på att lärande sker bäst under en längre tid.
Lärgruppen bygger på samtal och dialog mellan deltagarna där olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser skapar intressanta diskussioner. En lämplig gruppstorlek är 6-9 personer. Då är
förutsättningarna mycket goda för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet. Deltagarna känner sig hörda, sedda och respekterade. Saker som är avgörande för att lärandet ska bli lyckat och
framgångsrikt.

•

Det här är vår planering för lärgruppsstudierna!

Fundera tillsammans i gruppen över vad ni vill uppnå i studierna och hur ni tillsammans ska lyckas med det. Skriv kortfattat om er planering!

•

Kurs

Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål samt kurs- och timplan (som bifogas när kursen ska redovisas). Allt det där hjälper vi dig med. Ett bra exempel på denna form är de
föreningsutvecklingskurser som vi erbjuder. Analys och åtgärdsprogram inom olika verksamhetsfält formas med en utvecklingsplan som slutprodukt. Men, en kurs kan även vara t ex en utbildning i
ledarskap för ungdom. Vill du arrangera en kurs som är SF:s egen tränar- och ledarutbildning, som ligger inom ramen för förbundets utbildningsstrategier, ska du vända dig till ditt SDF.
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