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Information till distriktens 
utbildningsansvariga Hundägarutbildning 

HEJ! 

I dagsläget vet vi inte så mycket om hur det ser ut framåt men vi vet att många av er har 
instruktörsutbildningar som är planerade långt i förväg och redan datumsatta. Nedan har vi 
sammanfattat några saker man kan tänka på vid planering av upplägget. Vi har inte tagit 
med information om hur man tvättar sig etc då den står att finna överallt för de som önskar. 

• Vi arbetar utifrån att Friskvårdslärarutbildningen kommer att genomföras. 

• Specialsökslärarutbildningen avvaktar vi med tillsvidare då den inte är datumsatt och 
spikad. 

LOKAL HANTERING 

Många frågor måste nu hanteras lokalt vid klubb eller distrikt då det råder olika 
förutsättningar på olika instruktörsutbildningar med till exempel utbildningar i hallar. 
Deltagargrupper, kursplaner, undervisning, examinationssätt, vana vid att arbeta digitalt 
med mera kan påverka hur man kan lösa situationen.  

KURSPLANEN GÄLLER 

Det som står i kursplanen, gällande examination, innehåll och mål gäller precis som vanligt. 
Hur skrivningarna i kursplanerna realiseras i praktiken har vi fullt förtroende för att våra 
lärare kan anpassa undervisningsformer, praktiska uppgifter och examinationer till den nya 
situation som råder. 
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TIPS ATT TÄNKA PÅ: 

• Delar av utbildningen med fysiska träffar sker utomhus och eget fika/mat medtages. 

• Inte planera för långa fysiska träffar innan vädret tillåter att man är utomhus i många 
timmar, det är svårt att ta in och lära om det är kallt och blåser. 

• Var extra tydliga med att vi håller avstånd mellan varandra på kursen. 

• Lägga upp fler diskussionsforum på till exempel SBK-utbildning där man har styrda 
diskussioner utifrån ett givet material som litteratur, film eller erfarenheter. 

• Kanske införa fler arbeten med projektekipage. 

• Med dagens teknik kan man ha realtidsmöten över telefon/dator med videolänk. 

• Föreläsningar kan genomföras genom att man delar en PowerPoint med inspelat ljud 
eller är online. 

 

BRA HEMSIDOR FÖR ATT HÅLLA SIG UPPDATERAD: 

 
• www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-

organisation/forbund/nyheter/2020/03/nya-riktlinjer-med-anledning-av-corona/ 
 

• www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/information-till-arrangorer-av-evenemang/www.krisinformation.se  
 

• www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-
anledning-av-coronaviruset/ 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Therese Strate för utskottet Hundägarutbilding 
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