Utbildning – Förening
För att få upp fliken utbildning krävs det att man har rollen Utbildningsansvarig förening. På denna flik får man
en samlad bild över all utbildning som föreningen genomfört. Det går att anmäla digitalt till SISU
Idrottsutbildarna (det distriktet man tillhör).

Utbildningar
Här listas de utbildningar som föreningen är arrangör för i föreningen. Det visas även ID-numret på
utbildningen, utbildningsinriktning, startdatum, verksamhetsår, status, typ av utbildning, vem som är
utbildare och plats. Det går enkelt att göra en filtrerad sökning för att få fram den utbildning du
söker. På denna sida kan man exportera utbildningar till Excel eller välja att kopiera utbildningar. Då
man öppnar utbildningen, genom att klicka på ”Öppna” får man se ytterligare information och
dessutom alla tillfällen för utbildningen.

Utbildningens status påverkas av SISU Idrottsutbildarna:
Anmäld – Du kan fortfarande ändra information i utbildningen.
Planerad eller Startad – Du kan inte ändra informationen men du kan lägga till deltagare, tillfällen
och föra närvaro.
Slutrapporterad – Utbildningen har stängts och kan inte ändras.
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Då du öppnar utbildningen kan du, beroende på status, ändra informationen för utbildningen. Det är
även här som du lägger till, tar bort och redigerar tillfällen.

Du kan kolla på vilka som är anmälda till arrangemanget under filken ”Anmälda”. Där kan du skicka epost till personerna och exportera personerna till en Excelfil eller en PDF.
Om du vill lägga till personer gör du det genom att fylla i namn i fältet och sedan klicka på knappen
”Lägg till”. Om du vill ta bort en person så klicka på knappen ”Ta bort” lägst till höger om namnet.
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Under fliken närvaro ser man alla tillfällen och alla anmälda under dessa tillfällen. Som standard står
alla utbildningsdeltagare som närvarande. Skulle en person inte närvara så klicka på knappen direkt
till höger som visar en pil nedåt. Då ändras den gröna knappen med texten ”Närvarande” till en grå
knapp med texten ”Ej närvarande”. Personerna med fetstil på namn och födelsedatum är markerade
som utbildare. När hela utbildningen är klar och närvaron är gjord klickar man på knappen ”Slutförd
utbildning”. Det öppnas en ruta där man ska godkänna närvaron. Vill man endast spara närvaron
utan att slutföra utbildningen (t.ex. om utbildningen inte är klar/slut men man vill spara närvaron för
de tillfällen som redan ägt rum) så klickar man på knappen ”Spara närvaro”.
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Anmälan
Här kan man anmäla utbildning. De olika utbildningsformerna är: lärgrupp, kurs, föreläsning, kultur
och lärande för barn.
Klicka på den typ av utbildning du ska skapa och följ bara stegen och ange information som
efterfrågas för att skapa denna typ av utbildning. Sista steget är ”Granska och slutför”. Här kan du
granska vad som är anmält, gå igenom uppgifterna och klicka därefter på ”Skicka”. Man får sedan en
bekräftelse på att anmälan är inskickad tillsammans med ett referensnummer (utbildnings-ID).
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Gudie för att skapa en lärgrupp
Klicka på knappen ”+ Lärgrupp”
Man kommer då vidare till en fem-stegs vy där man ska fylla i uppgifter.
Steg 1 kallas ”Allmänt”. Där fyller man i uppgifter så som utbildningsinriktning, målgrupp, och
beskrivning. Det obligatoriska fälten att fylla i är ”Utbildningsinriktning”, ”Målgrupp”, ”SISU-kontakt”
och ”Idrott”. Här kan man också beställa material. För att beställa material klickar man på ”Jag vill
beställa material – kontakta mig” och fyller i uppgifterna som efterfrågas.
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Steg 2 kallas ”Tillfällen”. Där fyller man i tillfällets datum, start- och sluttid samt plats.
Utbildningstimmarna räknas ut automatiskt. Man kan även välja om tillfället ska upprepas. Vill man
lägga till upprepning så klickar man på ”Redigera” i rutan för upprepning. Där väljer man sedan om
upprepningen ska ske dagsvis, veckovis, månadsvis eller årsvis. Per automatik så kommer
upprepningen vara inställd på ”Ingen upprepning”.
Om man inte har bestämt när utbildningstillfällen ska vara så kan man fylla i preliminära uppgifter
under ”Vi har inte bestämt när utbildningstillfällen ska vara”. Då behöver man ange ett startdatum,
antal planerade tillfällen och antal planerade utbildningstimmar.

Steg 3 kallas ”Deltagare”. Här lägger man till personer eller grupper som finns tillagda på föreningens
IdrottOnline sida. När man sökt fram personerna eller grupperna så behöver man klicka på knappen
”+ Lägg till” innan man går vidare till nästa steg. Det är även här man markera om en person är
utbildare. Då markera man rutan för fältet ”Utbildare” på den personen som ska stå som detta.
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Steg 4 kallas ”Granska och slutför”. Där kollar man igenom de uppgifter man fyllt i så dessa stämmer.
Stämmer inte någon uppgift så kan man gå tillbaka till förgående steg genom att klicka på knappen
”Föregående”. Stämmer uppgifterna så klickar man på knappen ”Skicka”.

Steg 5 kallas ”Bekräftelse” och när man under steg 4 klickat på knappen ”Skicka” så kommer man till
denna sida. Här får man sin bekräftelse på att det blivit inskickat.
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