Nuori Suunta-ledarutbildning
Målgrupp
Nuori Suunta-ledarutbildningen riktar sig till ledare och blivande ledare för
barn under 12 år i föreningarna. Utbildningen lämpar sig väl för nya ledare
och föreningar som startar upp sin ungdomsverksamhet. Det är bra om
deltagarna känner till grunderna i orientering. Anmälning till utbildning.

Innehåll
•
•
•
•
•

Orientering som hobby för barn och ungdomar; kännedom om grenen och barn
Jag som ledare, inlärningsmodell
Uppstart eller effektivering av föreningens ungdomsverksamhet
Utbyte av erfarenheter
Deltagarnas önskemål

Övningsuppgifterna under utbildningen är relaterade till den egna verksamheten som ledare i
föreningen.
Det är önskvärt att flera ledare från samma förening deltar samtidigt i utbildningen. Detta möjliggör
skapandet av ett team, som fungerar som ett stöd för varandra och tillsammans för verksamheten i
föreningen framåt.

Omfattning
Utbildningen omfattar två veckoslut (lö-sö), totalt 36 timmar. Distansstudierna mellan de två
tillfällena innehåller bland annat ledaruppgifter i föreningen, så att nivå 1-utbildningen omfattar
ungefär 50 timmar.
Utbildningen hålls av Nuori Suunta-tränare. Tränarna stöder föreningsledarna i de gemensamt
överenskomna utvecklingsuppgifterna, i enlighet med modern utbildningspraxis, genom att fungera
som sakkunniga, ledare, hjälpredor, tankeväckare, skapare av kontakter och så vidare.
Kontaktuppgifter tränare

Intyg
Deltagarna får ett intyg på genomförd utbildning.

Pris
Priset för utbildningen är 75€/helg/deltagare eller 225 €/helg/förening (om 3 eller flera deltagare
från samma förening). I priset ingår utbildning och utbildningsmaterial, förutom träningskortpaketet
”Suunnistusseuran huipputreenit” (orienteringsföreningens toppträningar, se nedan). Måltider, hyra
för utrymmen och andra faciliteter ingår inte i priset. Dessa kostnader delas mellan deltagarna eller
deras föreningar.
Det förutsätts att deltagarna har tillgång till träningskortspaketet ”Suunnistusseuran huipputreenit”
(orienteringsföreningens toppträningar). Paketet kan köpas under utbildningen, då till priset 50 €
(normalt 70€), som faktureras föreningen i samband med resten av utbildningen. Användningen av
träningspaketet som utbildningsmaterial skapar förutsättningar för mångsidiga och inspirerande
träningar i föreningarna.

Beställning och genomförande
Föreningar eller områden/distrikt kan beställa utbildningen från orienteringsförbundet. Beställningen
bör göras flera månader i förväg, dock senast 2,5 månader före det tilltänkta utbildningstillfället.
Detta för att möjliggöra förberedelser och marknadsföring av utbildningen.
Beställarföreningen (eller området) ordnar utrymmen och andra överenskomna arrangemang.
Utbildningen är i regel öppen även för andra än beställarföreningen. Priset för av föreningar beställd
intern utbildning är 250 € per förening.
Inled beställningen genom att fylla i beställningsblanketten. Blanketten innehåller information om
arrangemang och beställarföreningens förmåner. Du kan också ta kontakt via e-post eller telefon.
Beställningsblankett för utbildning (Blanketten kommer snart på svenska)
Info och beställningar: Katja Kyckling, 0400 977 190, katja.kyckling(a)suunnistusliitto.fi

