Uppdragsutbildningar:
skräddarsydda utbildningar
på hemmaplan!

1.

Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er
vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna och föreläsningarna hos oss. Välj bland
våra standardkurser och föreläsningar, där koncepten är väl beprövade och kvalitetssäkrade.
De flesta föreläsningarna är 1-3 timmar. Vårt utbud är brett och spänner över följande områden:
• Ledarskap
• Tränarskap
• Organisation/Administration
• Utvecklingsarbete/Processarbeten
• Övrigt
Eller kom med egna önskemål, så skräddarsyr vi en utbildning helt efter era behov. Tillsammans med oss har du möjlighet att forma utbildningen precis så som du vill ha den. Vi står
för professionella kursledare och föreläsare och tar fram ett passande koncept. Tillsammans
kommer vi överens om tidpunkt, plats och omfattning. Vi ser helt enkelt till att du får en
utbildning med kvalitet!
Låt dig inspireras av vårt ordinarie kurs- och föreläsningsutbud som du hittar på
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Ledarskap
Ledarrollen

Vi belyser en av pedagogikens grunder – att skapa
en bra inlärningsmiljö. Vi tar upp olika ledarstilar,
inlärningsmetoder och pedagogiska hjälpmedel.
Anpassat socialt ledarskap

Är det verkligen någon skillnad på att träna tjejer
och att träna killar? Fungerar tjejer och killar olika,
tänker de olika, behandlas de olika, värderar de saker
olika? Vilka fysiska skillnader är det, finns det även
sociala, psykiska skillnader?
Kommunikation/pedagogik

Det du som ledare vill förmedla kanske uppfattas på
ett helt annat sätt av den aktive. Vi tittar på de faktorer som kan påverka om ditt budskap når fram eller
inte, kroppsspråk, språk, att använda rätt kommunikationskanal.
Föräldrautbildning

Denna föreläsning vänder sig till föräldrar som har
idrottande barn. Vad skall jag som förälder tänka på
för att på bästa sätt stötta mitt barn och dess ledare?
Vad kan jag bidra med till klubben? Vilket ansvar
har jag som förälder mot mitt och andras barn?

Teambuilding

Hur bygger vi ett lag av individer, och hur ser vi
individen i laget? Detta är inget motsägelsefullt utan
en utmaning för varje ledare. Teambuilding kan
genomföras som en kurs där du som ledare får tips
och idéer på hur du ska arbeta med dina aktiva. Det
kan också genomföras som ett praktiskt pass, där du
tillsammans med dina aktiva får genomföra teambuildingövningar.
Värdegrundsarbete – att skapa ett positivt
idrottsklimat (även för aktiva)

Idrotten spelar en stor roll i många barn och ungdomars uppväxt. Hur bidrar ni i föreningen till att verksamheten sker i positiv anda? Vi kan genom denna
utbildning stötta föreningens alla medlemmar, från
styrelse till föräldrar, ledare och aktiva, i frågor som
rör verksamheten vid sidan av idrottsarenan.
Vi belysa frågor som t ex:
• Hur förhåller vi oss till varandra inom laget, mot 		
domare eller mot varandra inom föreningen?
• Ledarrollen - hur mina värderingar påverkar mitt 		
ledarskap
• Ätstörningar
• Drogförebyggande arbete och antidopingarbete
• Föräldrarollen – vad ska jag som förälder tänka på
för att på bästa sätt stötta mitt och andras barn i 		
deras idrottsutövande?

Ungt ledarskap (även för aktiva)

Att vara ung ledare kan ibland vara lite speciellt och
utmanande. Inflytande i föreningen och på verksamheten är en intressant fråga. Vi tar även upp
situtioner som kan vara speciella som ung ledare, ex.
föräldrakontakten. Vi arbetar med frågor och ger argumenten som är viktiga för just dig som ung ledare.
• Hur gör jag med besvärliga föräldrar?
• Hur får jag barnen att lyssna?
• Hur kan jag bli en ännu bättre ledare?
Världens bästa coach

Under en kväll får ledarna utbildning i ledarskap.
Våra erfarna föreläsare ger dem svaret på hur de på
bästa sätt kan coacha barn och få dem att må bra och
prestera bra.
• Vilken värdegrund utgår jag ifrån i mitt ledarskap?
• Vad är en vinnare och hur skapar jag dem?
• Hur skapar jag förutsättningar för barn att utvecklas?
Rekrytera flera

Tillsammans med en erfaren processledare går ni
igenom grunderna i rekrytering av ledare och förtroendevalda. Och tillsammans svarar ni på frågorna:
• Hur lockar vi ungdomar till ledaruppdrag i vår
förening?
• Hur utvecklar vi ledare på bästa sätt för att skapa
kvalité i vår verksamhet?
• Hur behåller vi ledare?

Tränarskap
Fysiologi

En genomgång av vad som händer i kroppen då vi
tränar. Vad ingår t ex i syreupptagningsapparaten och
hur påverkas våra muskler, skelettet och nervbanorna
av fysiskt aktivitet? Ska vi träna olika i olika åldrar?

rätter. Kvällen avslutas med provsmakning och
gemensam diskussion kring den tillagade maten.
Konceptet vänder sig i första hand till aktiva i
åldern ca 13 år - 20 år.
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Kosttillskott och Antidopingfrågor
(även för aktiva)

Vad är kosttillskott? Behöver idrottaren kosttillskott?
Är kosttillskott farligt? Här får du veta skillnaden
mellan kosttillskott och dopingpreparat.
Mental träning/ idrottspsykologi (steg 1)
(även för aktiva)

Idrottspsykologiska faktorer påverkar välmående
och idrottsprestationen. Begrepp som behandlas vid
denna grundläggande föreläsning i mental träning är:
• Koncentration – fokusering
• Spänningskontroll
• Självförtroende – självkänsla
• Attityd – inställning
• Målsättningar och planering
Fakta, verktyg och metoder inom dessa olika byggstenar anpassas efter målgruppen.
Mental träning (steg 2) (även för aktiva)

Här går vi vidare med en fortsättning och fördjupning av det som behandlades under steg 1. Följande
teman kommer vi att beröra:
• Socialt stöd: Hur blir föräldrarna en tillgång runt 		
den aktive.
• Mental och fysiskt återhämning: Hur hanterar
		
vi mental trötthet.
• Skapa inspirerande mål: Hur skapa inspirerande 		
mål för att prestera.
• Positiv psykologi: Att se det goda i det som sker 		
och därigenom påverka och stärka våra tankar.
Barn- och ungdomars utveckling

Här kan du få svar på många av dina frågor kring
kost och träning/tävling. Vad behöver kroppen för
att orka träna och tävla och samtidigt må bra?
Kursen tar upp matens innehåll och dess påverkan
vid träning och tävling.

Att gå från barn till vuxen följer samma rätlinjiga
spår, men det sker i olika åldrar, olika snabbt och
med olika stora steg. Att gå från flicka till kvinna
eller från pojke till man skiljer sig också åt. Hur ska
vi då träna i olika åldrar, skiljer det sig åt? Det är bl a
detta vi kommer att beröra under denna föreläsning.

Praktisk kostkväll (även för aktiva)

Idrotten i praktiken

Kost och näringslära (även för aktiva)

Kvällen inleds med en kortare föreläsning kring
kostens betydelse och funktion. Därefter får deltagarna tillsammans och i mindre grupper hjälpas
åt att laga till ett antal bra mellanmål eller enklare

Denna utbildning innehåller tre olika delar:
• Grund
• Övningsbank
• Spelförståelse

I denna utbildning varvar vi pedagogik med metodik. Du får råd om hur du gör träningen effektivare,
tryggare och roligare. Hur du lägger upp träningspass oavsett ålder och idrott. I övningsbankkursen
får du massor av tipps på övningar inom motorik,
koordination, styrka och smidighet. I spelförståelsekursen utvecklar vi övningarna och kunskapen hur
de används, lär oss att utveckla individen för ökad
spelförståelse och speluppfattning.
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Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg:
Grund – Detta steg riktar sig till alla organisationsle-

dare och är en introduktion med information och inspiration kring föreningslärans grunder. Vi tar bland
annat upp meningen med föreningen, vikten av att
ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund,
vision och verksamhetsplan. Vi tar också upp det
viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen.

Idrottsskador – grundkurs

Fortsättning – Utbildningen skräddarsys och riktar

En avgörande faktor för att nå sina mål som idrottare
är att man får vara frisk och skadefri. Under denna
utbildning ingår grunderna i akut omhändertagande
och rehabilitering. Vi tar också hänsyn till grenspecifika skador utifrån den målgrupp som ni önskar.
Målgrupp: tränare, ledare och föräldrar.

sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda
funktioner i styrelsen. Vi fokuserar på fem områden:
föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk
föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation.

Idrottsskador – fortsättning

Fördjupning – Detta steg ger både förtroendevalda

Här pratar vi mer rehabilitering av olika skador
specifikt.
Idrottsskador – tejpning

Här får du lära dig grundkunskaperna i tejpning,
teori och principer. Du får också prova på praktiskt
att tejpa, b la fotledstejpning. Tejpning kan vara en
hjälp vid återgång till aktivitet efter en skada och
förbättra rehabiliteringen. Utbildningen anpassas
efter just era grenspecifika behov och er idrott.
Skadeförebyggande träning och massage

Massagebehandling fyller en viktig funktion inom
idrotten idag. En ansträngd muskel återhämtar sig
snabbare med massage och cirkulationen förbättras.
Massage är också avslappnande och lugnande. Du
får lära dig massagens teori. Praktiskt arbeta med de
grundläggande och vanligaste greppen för klassisk
massage.

Organisation/Administration
Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära (IFL) är utbildningen för styrelsemedlemmar och andra föreningsledare som vill
utveckla sig och sin förening. Idrottens föreningslära
är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt.
Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet.

och anställda organisationsledare fördjupade kunskaper i olika teman kopplade till föreningsläran,
t ex årsmötet, valberedningsarbete, bokföring, skatter och avgifter, ordföranderollen, optimal samverkan i styrelsen och ideell förening på kommersiella
villkor. Vi ger er grunderna för att kunna driva en
förening på bästa sätt.
IdrottOnline

Vi har tagit fram tre paket till er som är föreningsaktiva och vill lära er mer om IdrottOnline; idrottens
verktyg för kommunikation och administration:
• Paket 1 - Medlemsregister och LOK-stöd
Paketet syftar till att implementera hanteringen av
medlemsregistret samt utbildar berörda ledare i hur
man hanterar närvaron direkt i systemet.
• Paket 2 - IdrottOnline hemsida
Paketet syftar till att implementera webbverktyget i
IdrottOnline i hela föreningen inklusive användning
av arbetsrummen och övrig funktionalitet.
• Paket 3 - Digitala SISU
Paket syftar till att implementera användandet av
UTBM i hela föreningen så att man i föreningen
slipper hantera redovisningen av utbildning
till SISU på blanketter.
Själklart kan vi skräddarsy IdrottOnline-utbildningar
efter just era behov.

Utvecklingsarbete/
Processarbeten
Tiderna förändras. Behoven växlar. Förutsättningarna blir annorlunda. Alla organisationer, grupperingar, arbetsgrupper eller ledningsteam utsätts för
ett förändringstryck som kräver att man tänker om,
tänker annorlunda, tänker nytt men framförallt att
man tänker tillsammans.
I detta arbete finns våra processledare som en resurs.
De kan hjälpa till med upplägg, ledning, genomförande och dokumentation av olika utvecklings- och
förändringsarbeten. De metoder som används är
avhängiga av situationen och syftet. Vi strävar alltid
efter hög pedagogisk kvalitet och variation för att
möta vars och ens olika önskemål och behov.
Verktyg som används för exempelvis personlighetsprofiler, grupp- och organisationsanalyser är erkända
och väl förankrade. Dessa används alltid som redskap för fortsatt arbete och dialog – inget verktyg
gör jobbet.
Vi erbjuder stöd och hjälp och kan vara en kompetent kraft inom bland annat följande områden:
• Framtagning av idé- och inriktningsprogram
• Ledning och genomförande av verksamhetskonferenser
• Teamutveckling; styrelsen, arbetslaget,
		
ledningsgruppen, lagledarteamet
• Projektledning
• Utrednings- och utvärderingsarbeten

Övrigt
Hjärt- och lungräddning HLR

När det inträffar något oförutsägbart i vår vardag
är det bra att vara förberedd. En olycka kan inträffa
under en idrottsaktivitet, på vår fritid, i hemmet eller
på arbetet. En bra kunskap kan rädda liv.
Som avslutning på HLR kan vi gå igenom defibrillatorn, dvs hjärtstartare. Att ha en defibrillatorn på
plats och veta hur man ska agera vid plötsligt hjärtstopp, är lika viktigt som att ha utrymningsrutiner
vid brand.
L ABC Första hjälpen

Vad gör du om olyckan är framme? Denna utbildning ger dig kunskap om hur du handskas med olika

skador som fallolyckor, blödningar, chock eller
annan akut situation. Du får träna på att bli säkrare i
dina handlag och vad som ska åtgärdas direkt.
Målgrupp: föräldrar och ledare.

4.

Forumteater (även för aktiva)

Ett utmärkt sätt att ta upp problem eller konflikter i
föreningen, laget eller träningsgruppen. Våra duktiga Forumspelare spelar upp en sen som åskådarna
sedan får vara med och påverka hur det borde gå till.
Föreställningen avslutas med en diskussion som tar
upp värderingar och åsikter runt det spelade problemet. Spelet kan handla om allt från mobbing, utanförskap till ätstörningar och droger.
Lärgruppsutbildning

Du som idag verkar som lärgruppsledare eller ledare
och är intresserad av att lära dig mer om folkbildningens metoder, och hur detta kan utveckla din
förenings verksamhet. Under denna utbildning
diskuterar vi följande; tips om bra inlärningsklimat,
bra idrottslitteratur, folkbildningens arbetssätt och
riktlinjer samt pedagogiska tips.
Jämställdhet – 3R verktyget

Hur skapar vi en miljö där man tar till vara på och
vårdar både tjejers och killars, mäns och kvinnors
kvalitéer och utvecklingsmöjligheter i föreningslivet.
Vi kommer att visa på konkreta metoder där man
genom att skapa förståelse för hur viktigt ett aktivt
jämställdhetsarbete är, kan skapa en god, rättvis och
uppmuntrande miljö för alla.

Hjälp med finansieringen?
Kontakta din utbildningskonsulent för att få reda på
vilka möjligheter vi har att stödja finansieringen av
er utbildningssatsning!

Prisexempel
Idrottskador
Kostföreläsning
Processledning

1-3 h: 4 000 kr
1 h: 3 000 kr,
2 h: 5 000 kr
1-3 h: 4 000 kr,
halvdag: 5 000 kr
heldag: 8 000 kr

Avbokning; I de fall åtgärder finns mot en tredje

part, exempelvis bokning av konferenslokal, skall dessa ersättas till
100% oavsett när bokningen sker.
Vid avbokningar senare än två
veckor innan uppdraget, påförs kostnader för gjorda förberedelse- och
administrativa arbeten.

www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

