Utbildning och utveckling i samverkan
med SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation med uppdrag att
stödja idrotten i utbildnings- och utvecklingsfrågor. Detta görs genom att erbjuda kurser och
utbildningar i för idrotten intressanta ämnen. SISU Idrottsutbildarna hjälper även till med
kartläggning av utbildningsbehov och ger förslag på hur man kan jobba med utveckling av
ledare, aktiva och verksamhet.
SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund och arbetar med folkbildning som metod. Folkbildningens bärande idé är att bidra till ett livslångt lärande och individens personliga utveckling. Här ingår även att öka det personliga engagemanget och därmed stärka demokratin. För detta arbete erhålls statsanslag. Genom att samverka med studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna och genomföra studier utifrån folkbildningens metoder kan föreningar ta
del av detta utbildningsstöd.
Här följer riktlinjer som gäller för statsanslagsberättigade studier som föreningar bedriver i
samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

Anordnarskapet
Vid utbildning i samverkan med SISU Idrottsutbildarna är det formellt SISU som anordnar utbildningen med föreningen som arrangör. Anordnarskapet är kopplat till att studierna utgår
ifrån folkbildningens metoder. Därför är det viktigt att utbildningsdeltagarna informeras om att
utbildningen sker i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Det kan ske såväl vid inbjudan som
vid genomförandet av den rapporterade verksamheten. Vår logga ska vara väl synlig på inbjudningar, kallelser, annonser och kan med fördel synliggöras på föreningarnas hemsidor och
andra digitala media.

Avgränsningar
Det är viktigt att dra en klar och tydlig gräns mellan studier och traditionella/ordinarie
aktiviteter respektive utövande av idrott inom föreningen. Kompetenshöjande studier kan ske,
med kunskapsinhämtning som bas, i form av idé- och planeringsarbete inför olika uppdrag.
Reguljär verksamhet i form av årsmöte/stämma, styrelsemöte, valberedningsarbete,
kommittéarbete eller möten för anställda inom föreningen är inte statsanslagsberättigad
verksamhet.
Utövande av idrott i form av övnings-, tränings- och tävlingsinriktad karaktär kan inte rapporteras som studieverksamhet. Det gäller även ordinarie samling och genomgång i samband med
träning och tävling/match.
Studier i form av teori, kunskapssökande och bearbetning är alltid det dominerande inslaget i
verksamheten, praktik kan av metodiska och pedagogiska skäl förekomma. Det är inte valet av
ämne som avgör om en verksamhet räknas som studier eller inte, utan det sätt på vilket
studierna bedrivs.

Verksamhetsformer
Kärnan i vår verksamhet är samtalet och mötet mellan människor. Vi tror på att lära av
varandra, och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling. I vår verksamhet ses varje deltagare som en resurs utifrån sina erfarenheter och tankar. Tid för reflektion är en del av
lärandet.
Studier kan bedrivas i någon av våra verksamhetsformer; lärgrupp, lärande för barn, kurs,
föreläsning och kulturprogram.

Lärgrupp
Lärgruppen är en verksamhetsform som kännetecknas av att en mindre grupp människor regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något inom ett visst ämne eller område.
Syftet med en lärgrupp kan även vara att utveckla den verksamhet som föreningen bedriver.
Samtalet mellan deltagarna är centralt, där man utgår från olika perspektiv, erfarenheter och
upplevelser. Studierna leds av en lärgruppsledare, vars främsta uppgift är att samordna, driva
på, strukturera och sammanfatta samtalen.
Som utgångspunkt har lärgruppen ett lärande material som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller någon form av samtalsunderlag, det vill säga ett stödmaterial som bidrar till nya
dimensioner och ny kunskap. Det är i samtalets och dialogens form som ny kunskap växer
fram. Planering av arbetet i lärgruppen görs gemensamt av deltagarna.
För lärgrupp gäller:
 Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering.
 Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare.
 Det ska finnas lärande material som alla deltagare har tillgång till.
 Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren ska delta.
 Deltagaren ska ha fyllt 13 år.
 Lärgruppen ska pågå under minst en utbildningstimme.
 Lärgruppen ska domineras av studier men kan innehålla praktiska inslag.
Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen
värdefull kunskap och vidga perspektiven.

Lärande för barn
Lärande för barn är en verksamhetsform för barn i åldern 7–12 år, där studierna anpassas
utifrån ålder och mognadsnivå. I lärande för barn gäller inte samma krav på målinriktade och
metodiska studier som för ungdomar och vuxna. Verksamheten ska vara planerad och gruppen
ska fungera på barnens villkor. Verksamheten ska utgå från barnens behov, intressen och
präglas av öppenhet.
Alla barn är aktiva och kan med fördel ges möjlighet att uttrycka sig genom att rita, klippa och
klistra, skapa och dramatisera.
För lärande för barn gäller:
 Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering.
 Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd ledare.
 Det ska finnas ett lärande material som alla deltagare har tillgång till.
 Minst tre deltagare inklusive ledaren ska delta.
 Deltagarna är i åldern 7-12 år.
 Verksamheten ska pågå under minst en utbildningstimme.

Kurs
En kurs leds av en kursledare utifrån en tydlig kurs- och timplan, där kursens omfattning vad
gäller tid och innehåll framgår. Syftet med kursen, till skillnad från lärgruppen, är att deltagarna ska nå ett uttalat utbildningsmål. Ofta har kursledaren/utbildaren särskild kompetens i
ämnet.
Tränar- och ledarutbildningar som ligger inom ramen för SF:s utbildningsstrategier kan rapporteras om de genomförs med SISU Idrottsutbildarna som anordnare i den enskilda föreningens
regi eller i samverkan mellan flera föreningar.
För kurs gäller:
 Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.
 Kursen ska ha en fastställd kurs- och timplan som består av minst tre
utbildningstimmar.
 Kursen ska domineras av studier men kan innehålla praktiska inslag.
 Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare.
 Kursen ska ha minst tre deltagare exklusive utbildaren.

Föreläsning
När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett ämne/tema kan föreläsning vara en lämplig verksamhetsform. En föreläsning är en enskild händelse med avsikt att inspirera och engagera. Här är det ämnet/temat som står i fokus.
För föreläsning gäller:
 Föreläsningen ska vara en enskild företeelse som inte är kopplad till annan
verksamhetsform.
 Det ska finnas en inriktning/ett tema.
 Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd föreläsare.
 Föreläsningen ska ha minst tio deltagare exklusive föreläsare varav huvuddelen över
13 år.
 Föreläsningen ska pågå minst en utbildningstimme och kan genomföras på distans.

Kulturprogram
Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller
utställning som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid
och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. SISU Idrottsutbildarnas roll som anordnare av ett kulturprogram ska tydligt framgå vid inbjudan till och genomförande av varje program.
Besök på offentliga visningar, föreställningar, museum och teatrar räknas inte som kulturprogram. Rena idrottsuppvisningar är normalt sett inte ett kulturprogram. En idrottsgrupps framträdande kan dock vara kulturprogram om det är förknippat med särskild bearbetning, koreografi, dekor, dräkter, och syftet avviker från ordinarie verksamhet.
För kulturprogram gäller:
 Kulturprogrammet ska pågå minst en utbildningstimme.
 Kulturprogrammet genomförs vid ett givet tillfälle, med alla deltagare fysiskt närvarande, och kan inte ske på distans.
 En av SISU Idrottsutbildarna godkänd företrädare ska finnas närvarande med ansvar
för genomförande och rapportering.
 Deltagarna ska vara över 7 år.

Redovisning
Verksamheten ska vara förrapporterad då den redovisas för statsanslag. Det innebär att den
ska vara anmäld till SISU Idrottsutbildarna (Idrottskonsulent) med avseende på inriktning och
ungefärlig omfattning. En aktivitet kan inte samtidigt få statligt stöd i form av både LOK-stöd
och utbildningsstöd från SISU Idrottsutbildarna.
Personnummer
För lärgrupp, lärande för barn och kurs ska personnummer (tio siffror) och namn anges för att
säkerställa att skattemedel används på det sätt som avsetts. Deltagarens samtycke krävs inte
då uppgifterna är nödvändiga i samband med vår myndighetsutövning.
Utbildningstimme
Utbildningstimmen utgör grunden för vår verksamhet och är 45 minuter, oavsett
verksamhetsform.

Resursanvändning
Studier som bedrivs i våra verksamhetsformer och som rapporteras är statsanslagsberättigade.
Detta kommer föreningen till del genom ett särskilt utbildningsstöd, som kan användas av
föreningen för att täcka olika kostnader som uppkommer i samband med utbildningar.
Följande kostnader, kopplat till våra verksamhetsformer, kan finansieras med hjälp av
utbildningsstödet;










Studiematerial
Pedagogiska hjälpmedel
Ersättning till utbildare/lärgruppsledare
Expertmedverkan
Studiebesök
Kost och logi
Grupputveckling/teambuilding
Lokalhyra
Enskild utbildning

