Välkommen som ledare i SISU Idrottsutbildarna!
Ni ledare för Lärgrupper eller Kurser gör en viktig insats för att utveckla er förening och hela
idrotten. Här kommer närvarolistan och en checklista för att underlätta slutredovisningen. Läs
igenom den noggrant och följ instruktionerna eftersom utbildningen annars kan komma att
räknas som ogiltig.


Det är viktigt att det finns korrekt information på alla deltagare med hela
personnumret, namn, telefon och ev. E-postadress (om nyhetsutskick önskas).
Glöm ej personnumret till ledaren.



Ledaren är ansvarig för att deltagarna informeras om att de deltar i en
utbildning i SISU Idrottsutbildarnas regi.



Storleken på Lärgruppen ska vara minimum 3 personer, inklusive ledare samt
sammanhängande minst 45 minuter.



Innehållet ska ha ett tydligt utbildnings- eller utvecklingsmål vilket betyder att
ordinarie möte med avrapportering, beslutsfattning etc. inte är godkänd
verksamhet. Dock kan ett möte bestå av två eller fler olika delar, exempelvis kan ett
möte på två timmar innehålla en timme avrapportering och beslutsfattning som ej
rapporteras. Den andra delen har ett tydligt utbildnings- eller utvecklingsinnehåll som
kan rapporteras som verksamhet till SISU Idrottsutbildarna.



Gruppen samlas på lämplig plats/lokal där alla deltagare kan ha kontakt och höra
varandra. Därav hålls inte lärgrupper eller kurser i buss eller bil etc.



Eftersom närvarolistan är att betrakta som en värdehandling måste vi få in originalet.



Närvaroblanketten får inte vara ifylld med blyerts.



När Lärgruppen genomförts, summeras antalet deltagare och timmar för varje träff på
blanketten.



Blanketten måste vara korrekt undertecknad för att godkännas. OBS! Om
utbildningen vid något tillfälle haft en vikarierande ledare ska även den personen
underteckna.



Om någon information saknas eller är felaktig i blanketten, fyll i eller ändra!



När utbildningen är avslutad och blanketten ifylld och undertecknad skickas
den till:
SISU Idrottsutbildarna
Högslättens Ishall
871 33 Härnösand

Viktigt att tänka på när du leder en Lärgruppen är att diskussionerna är ett viktigt
inslag i utbildningsformen. Du som ledare ansvarar för att ställa följdfrågor och se till
att dialogen håll ”levande”. Se även till att involvera alla deltagare och ge alla tid att
utrycka sina värderingar och funderingar. Lärgruppen bygger på samtalet mellan
deltagarna där man utgår från olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Som
utgångspunkt ska man ha ett studiematerial som kan vara en bok eller annat material i
ämnet man valt.

Lycka till och hör gärna av er till er konsulent med eventuella frågor!
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