Plattformen - barn och ungdom
Utbildningen sker på engelska

• Är du intresserad av att bli tränare och idrottsledare för barn och ungdomar?
• Är du redan engagerad men utan någon formell tränarutbildning?
• Skulle det kännas bra att utvecklas tillsammans med andra tränare och ledare
i motsvarande situation?
Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att gå Plattformen - barn
och ungdom. Oavsett vilken nivå du själv är på, vilken
idrott du har i grunden och hur gammal du är (lägst 16
år) så kommer du att utvecklas, om du själv vill.
Observera att utbildningen sker på engelska!

Datum, tid och plats:

Dag 1: 23 januari kl. 09:00 - 16:00.
Plats: Malmhedens IP i Norberg.
Dag 2: 24 januari kl. 09:00 - 16:00
Plats: Centralskolans idrottshall i Norberg.

Om Plattformen

Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå
heter Plattformen – barn och ungdom och vänder sig till
dig som vill ta första steget som tränare och idrottsledare
för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Det är också en utbildning för dig som redan är engagerad, vill utvecklas och
bli bättre och tryggare i din roll, men ännu inte gått någon
formell tränarutbildning.

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.

Kostnad:

Ordinarie kursavgift är 1 500 kr/deltagare inkl. lunch,
kurslitteratur och intyg. För att erhålla intyget krävs 100%
närvaro. Denna utbildning är dock kostnadsfri för
deltagarna, då den finasieras via medel från
Västmanlands Idrottsförbund.

Anmälan:

Anmälan senast den 15 januari till Oscar Uusitalo
tfn: 010-476 48 11, e-post: oscar.uusitalo@vstm.rf.se
Kom ihåg att meddela eventuell specialkost.
Anmälan är bindande. Förening som uteblir utan att
anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgiften.
För att genomföra utbildningen krävs minst tolv deltagare.
Max antal deltagare är 25.

Kontaktperson SISU Idrottsutbildarna:

Oscar Uusitalo
tfn: 010-476 48 11, e-post: oscar.uusitalo@vstm.rf.se

