GULDHJÄLMSKONCEPTET INOM SVEMO
Utbildning för guldhjälmslicens i olika grenar inom Svemo.
Utbildningskommittén i Svemo ansvarar för framtagandet av utbildningsmaterial och lägger
upp utbildningsstegen.
Distrikten (6st) inom Svemo utser barnledarutbildare i respektive distrikt. Inom vissa grenar
utser respektive sektion utbildare som utbildar barnledarna centralt.
Utbildningskommittén ansvarar för utbildning av barnledarutbildare.
Barnledarutbildarna utbildar barnledarna inom samtliga grenar, i första hand inom distriktets
klubbar. Distrikten kan komma överens om utbildningar över distriktsgränserna.
Distrikten planerar själva för utbildningstillfällena och budgeterar själva för kostnaderna och
fastlägger kursavgifter. Inom vissa grenar utbildar sektionerna barnledarna centralt.
Barnledarna från klubbarna utbildar barn och vårdnadshavare i den egna klubben, men kan
också vara utbildare/examinator i en annan klubb under förutsättning att barnledaren är inlagd
i den aktuella klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

Utbildningskommittén i Svemo
utbildar distriktens utbildare i
olika grenar.

Distriktens utbildare utbildar
barnledare distriktets klubbar.

Barnledaren i klubben utbildar
barn och vårdnadshavare.

Utbildning av barnledarutbildare, Svemo Centralt
Barnledarutbildaren ska ha barnledarlicens.
Utbildningskommittén ansvarar för utbildningen av distriktens och sektionernas utbildare i de
olika grenarna.

Utbildningsmaterial som Svemo tillhandahåller under utbildningen:

Utbildning av barnledare, Distrikt eller Sektion
Förkunskapskrav för detta steg är genomgången SISU-utbildning ”Grundutbildning för
tränare” med inriktning barn. alternativt ”Plattformen”.

Utbildaren i distriktet ska ha följande material för utbildning:

Utbildaren i distriktet ska till varje deltagande barnledare beställa följande material
som barnledaren får ta med hem:
Handledning. Från Svemo kansli
Utbildningsmaterial barn i grenen. Från Svemo kansli
Utbildningsmaterial vårdnadshavare i grenen. Från Svemo kansli
Så blir du världens bästa idrottsförälder. Från SISU Idrottsböcker

Utbildning av barn och vårdnadshavare, Föreningen
Under utbildningen ska barnledaren ha tillgång till det material denne fick vid sin egen
utbildning.

Barn och vårdnadshavare ska under utbildningen ha följande material:

OBS! Klubbarna ska beställa allt
material barn/vårdnadshavare
genom sin SISU-konsulent för att
få guldhjälmsutbildningen
registrerad som verksamhet.
SISU-konsulenten beställer sedan
hos Svemo kansli respektive
SISU Idrottsböcker.

Dessa material ska varje barn/vårdnadshavare ha under utbildningen:
Utbildningsmaterial för barn och vårdnadshavare i grenen samt prov.
Beställs hos Svemo kansli (via SISU-konsulenten).
Kursintyg för klubben att utfärda till deltagarna finns på www.svemo.se
under fliken dokumentcenter/blanketter/barn.
Så blir du världens bästa idrottsförälder, beställs hos SISU.
Träffen där Så blir du världens bästa idrottsförälder behandlas bör hållas
av SISU-konsulent.

