TILLFÄLLIG KURSPLAN FÖR GRÖNT KORT
Giltig från och med 2021-01-01 tills annat kommuniceras
Digitalt genomförande
Följande delar i utbildningen kan utifrån rådande omständigheter gällande Covid-19 genomföras digitalt
och ändå tillgodoräknas som fullvärdigt genomförande:
•
•
•
•

Alla teoretiska delar tillsammans med kursledaren digitalt
Praktiska intyget kan postas
Slutprov kan genomföras muntligt via digitala verktyg
Intyg kan postas

De praktiska delarna kan genomföras fysiskt så länge de sker enligt regeringens beslut samt
myndigheternas råd och rekommendationer. Diplom/intyg eller liknande tilldelas deltagarna när samtliga
delar är genomförda.
Digitala verktyg
För den här utbildningen rekommenderar vi Teams men det finns flera olika alternativ, nedan finner ni en
sammanfattning av de vanligaste verktygen. Känner du dig osäker kan du alltid kontakta oss eller ditt
SISU/RF-distrikt som också arbetar med dessa verktyg.
Microsoft Teams
Ridsportförbundet använder till vardags Microsoft Teams som digitalt mötesverktyg då de ingår i Office365.
Vill du som utbildare använda Microsoft Teams men saknar tillgång till Officepaketet finns en gratisversion
som innehåller de mesta som behövs; videosamtal, skärmdelning och en chattfunktion. I Microsoft Teams
finns ingen tidsbegränsning.
Information om hur du kommer igång med Teams
Information om hur man ansluter till ett möte via dator eller mobil
Zoom
Zoom är en videoplattform som ofta används för distansundervisning. Här kan deltagarna begära ordet och
visa vad de tycker genom att digitalt räcka upp handen eller göra tummen upp. En funktion i Zoom som
Microsoft Teams saknar är att det går att dela in deltagarna i mindre grupper som kan föra en egen
diskussion och sedan återgå till den större gruppen. I gratisversionen av Zoom finns begränsningen att ett
samtal med tre eller fler deltagare max kan pågå i 40 minuter. Fullversionen kostar 39 - 46 euro/månad för
arrangören.
Zooms hemsida
Film om hur du kommer igång med Zoom
Skype
Skype är precis som Teams en produkt från Microsoft och är helt gratis att använda. Även den innehåller
videosamtal, skrämdelning, fildelning och chattfunktion.
Information om Skype
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Tillvägagångssätt
1. Bjud in deltagarna till utbildningen. Informera deltagarna om att beställa hem materialet i god tid
innan kurssstart.
2. Du kan spegla material från utbildningsportalen och visa för deltagarna genom att dela skärmen.
Samt dela ut diskussionskorten i chatten under mötet som underlag för diskussion.
3. Inled träffen med en agenda/plan för träffen så att det blir tydligt för deltagarna vilka delar som ska
genomföras vid det här tillfället.

Tips på vägen
• Om någon är osäker gällande tekniken, erbjud dig att ni provar tekniken innan.
• Be deltagarna att stänga av mikrofonen när de inte pratar för att undvika brus.
• Planera in pauser!

Kontakt
Tack för visad förståelse i rådande situation, lycka till med utbildningen och tveka inte att höra av dig om du
har några frågor eller funderingar!
Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundets centrala kansli är
elin.jaderholm@hotmail.com
0220-456 29
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