Plattformen- satsning på
tjejer som leder!
Är du intresserad av att bli tränare och
idrottsledare för barn och ungdomar? Är du
redan engagerad men utan någon formell
tränarutbildning?

Innehåll:
Utbildning delas upp i följande ämnesområden:
– Utveckling
– Ledarskap
– Barnet i centrum
– Pedagogik i praktiken

Utbildningen vänder sig till dig som vill ta första
steget som tränare och idrottsledare för barn och
ungdomar mellan 7-15 år. Men också för dig som
redan är engagerad och som vill utvecklas och bli
bättre och tryggare i din roll.

Målgrupp: Tjejer 15-25 år.

Mål och syfte:
I Plattformen - barn och ungdom får du möjlighet
att lära dig grunderna för att utveckla dina förmågor
som självständig idrottsledare med ett positivt
förhållningssätt till dina aktiva. Du ges möjlighet att
utveckla dina ledaregenskaper, dela erfarenheter
och knyta nya intressanta kontakter med andra
ledare inom olika idrotter.
Efter genomförd utbildning kommer du bland annat
att:
Ha kunskaper om barn och ungdomars utveckling
och behov.
Förstå att ditt ledarskap påverkar barn och
ungdomar.
Inse betydelsen av att skapa glädje och trygghet.
Lekens betydelse i den personliga utvecklingen
SISU Idrottsutbildarnas mål är att vi tillsammans
med dig som tränare och ledare ska bidra till en
positiv upplevelse av att idrotta. Att du som tränare,
ledare och alla barn och ungdomar ska trivas och
må bra inom idrotten.

Utbildningsansvarig:
Linda Jenvén
linda.jenven@skaneidrotten.se
010-476 57 47

Utbildare: Ida Lönqvist.
Tid: Tisdagen 1 november, kl. 17.30-20.30, tisdagen
den 8 november, kl. 17.30-20.30, lördagen den 12
november, kl. 8.00-16.30 och söndagen den 13
november, kl. 8.00-12.00 .

Plats: Löjtnant Granlunds väg 12 (Hässleholms Fritids
kontor), Hässleholm.

Kostnad: Kostnadsfri för föreningar i Hässleholm.
Fika, lunch & kurslitteratur ingår.

Kallelse: Skickas via e-post, glöm inte att ange
e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter
anmälningstidens slut.

Anmälan: Anmälan görs senast 19 oktober till
linda.jenven@skaneidrotten.se.

Övrigt: Ledarutbildning för tjejer som idag är ledare
inom idrotten eller som är nyfiken på att bli. Om man
har närvarat vid alla tillfällen tilldelas man ett intyg för
genomfört SISU:s utbildning Plattformen. Förutom
Plattformen innehåller utbildningen moment kring
självkänsla och identitet som är grunderna för att
utvecklas till en trygg ledare. Kursen genomförs i
samverkan mellan SISU Skåne , Hässleholms Fritid &
Barn och Ungdomssupporten (BUS).

SISU Idrottsutbildarna består av tre delar: studieförbundet SISU Idrottsutbildarna,
förlaget SISU Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig
driver vi på och stöder utveckling inom idrotten. www.sisuidrottsutbildarna.se

