Inbjudan
Ungdomsledarkurs, ULK steg I-III
Smålands Ridsportförbund bjuder in till ungdomsledarkurs steg I-III. Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som
vänder sig till dig som vill arbeta med barn- och ungdomsverksamhet i din förening.
Målgrupp: Du som vill arbeta med barn- och ungdomsverksamhet i din förening. Rekommenderad lägsta ålder 16 år,
minimiålder 15 år.
För vem: Öppet för alla medlemmar men särskilt lämpad för anställda, förtroendevalda och andra ansvariga i
ridklubbar.
När:
Del I: 22–23 januari 2022
Del II: 19–20 februari 2022
Del III: 19–20 mars 2022
Deltagande på samtliga delar krävs för godkänd kurs.
Var: Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö.
Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:
- Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
- Få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
- Få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
- Få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
- Utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
- Utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten
Kursledare: Maria Larsson, Smålands Ridsportförbund.
Avgift: Kursavgift 6750 kr/deltagare för samtliga steg. För detta erhåller du kost, logi i dubbelrum/3-bäddsrum,
kursmaterial och ULK-jacka. Eftersom alla kvällsaktiviteter ingår i kursen, ingår även övernattning. Avgiften
faktureras. Del av avgiften kan sökas som bidrag från fritidsförvaltningen i din kommun eller från Projektstödet
via SvRF (max 4 000 kr/deltagare).
Anmälan: Gäller alla tre stegen. Anmäl dig HÄR eller QR koden senast 12 december 2021.
Anmälan är bindande. Minimum 20 deltagare för att kursen skall genomföras, max 35 deltagare.
Övrigt: Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen.
Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista och program kommer att mejlas ut till samtliga deltagare ca en
vecka före kursstart.
Kurs nr: 1533907/748:001-003
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