Inbjudan till

SBK Grundmodul
Kursledare
Jana himmel, SBK- lärare
SBK Grundmodul är en grundläggande utbildning för alla instruktörskategorier och även andra
intresserade, t ex styrelsemedlemmar. Grundmodulen syftar till att ge deltagarna en gemensam
värdegrund och kunskapsbas.

Förkunskaper
För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren
• Vara rekommenderad av styrelse i sin lokalklubb
• Ha gått minst en kurs med egen hund
• Visa ett pedagogiskt förhållningssätt och tycka om att arbete med människor och hundar
• Vara en god förebild för andra hundägare

Innehåll och omfattning
Kursen omfattar cirka 45 studietimmar och kan bedrivas som helg- och/eller kvällskurs. Förutom
studietimmarna tillkommer hemuppgifter som ska utföras mellan kurstillfällena. Kursens centrala
innehåll sammanfattas i fyra moduler
• Hundkunskap
• Inlärning
• Pedagogik
• Övriga ämnen

Arbetsformer
Praktiskt arbete med egen hund samt gruppens deltagare och hundar, gruppdiskussioner, redovisningar
och föreläsningar. Webbaserade studier förekommer och det tillkommer ett antal hemuppgifter som
utförs mellan kurstillfällena.

Intyg
För att tilldelas intyg krävs ett aktivt deltagande i kursens alla delar samt minst 80% av närvaro. Samtliga
hemuppgifter ska ha genomförts och redovisats med godkänt resultat. Deltagarens pedagogiska lämplighet
för fortsatt utbildning till instruktör bedöms. Intyget utfärdas av kursansvarig lärare.

Länk till kursplan 2016:
http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/2_hundagarutbildning/instruktor/2_kurspl
an.pdf

Kurslitteratur
SBK Dressyrpolicy (2014) Länk
Kenth Svartberg (2010) Bra relation. Svartbergs Förlag
OBS! Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften. Böckerna kan beställas av Studiefrämjandet som debiterar
respektive klubb.

Kursstart
Datum och tid:
16 sep: kl 10 – 17, 21 sep: kl 18-21
3 okt: kl 18-21, 26 okt: kl 18-21,
2 nov: kl 18-21, 3 nov: kl 10-17, 17 nov: kl 18-21, 18 nov: kl 10-17.
Plats: Karlstad Brukshundklubb
Kursavgift: 2 500 kr/deltagare för SBK-klubbar inom distrikt Värmland/Dal.
Deltagare från övriga SKK-anslutna klubbar betalar 5 000 kr.
Kaffe och förmiddagsfika ingår i kursavgiften men i övrigt tar var och en med egen mat och
dryck.

Anmälan görs till klubbens utbildningsansvarige senast 26 augusti. Bekräftelse om
deltagande skickas ut någon dagar efter.
För att få delta krävs en rekommendation från klubben.
Avgiften kommer att faktureras respektive klubb.

Välkommen med din anmälan!

