Alla är välkomna men den vänder sig i första hand till dig som arbetar med barn
i förskoleåldern.
tillfälle 1:

tillfälle 2:

tillfälle 3:

Alla är välkomna men den vänder sig i första hand till dig som arbetar med
barn i skola och på fritidshem.
tillfälle 1:
tillfälle 2:
tillfälle 3:
Önskas utbildning på annan ort, mejla till oss, så ser vi om vi får ihop en grupp.
Utbildningen är en 7,5-poängs högskolekurs som vi genomför i samarbete med GIH, en s.k.
uppdragsutbildning. Det betyder att alla som har högskolebehörighet kan, efter examinering, få 7,5
högskolepoäng. De som inte har behörighet får ett intyg.
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom en I Ur och Skur enhet, ska börja arbeta
inom en eller vill starta en I Ur och Skur verksamhet. I mån av plats tar vi in andra sökanden.
Utbildningens övergripande mål:







Att efter genomgången utbildning kunna leda I Ur och Skur i Friluftsfrämjandet, enligt uppställda
kvalitetskrav och riktlinjer för verksamheten.
Att tydliggöra I Ur och Skurs pedagogik och metoder.
Att förstå sin betydelse som ledare i Friluftsfrämjandet och att utveckla sitt ledarskap genom
samtal, reflektion och erfarenhetsutbyte.
Att utveckla en förståelse för hur rörelse och friluftsliv kan användas inom förskolans och skolans
alla stadier i lär- och grupprocesser för att stärka individen.
Att skaffa sig kunskap om olika metoder i att arbeta ämnesövergripande och bidra till att utveckla
sin egen lärarroll.
Att utveckla förmågan att reflektera över frågor som rör hälsa, livskvalitet och livsmiljö.

Kursavgiften, som faktureras är 6,950 kr och ska vara betald innan kursstart. Kursavgiften inkluderar
visst kursmaterial samt kaffe och lunch under kursens fyra dagar, en dag gäller medhavd matsäck.
Medlemskap i Friluftsfrämjandet krävs.
Anmälan: via www.iurochskur.se, INNE, fyll i uppgifterna, under ANMÄLAN som efterfrågas och mejla
in anmälan. Anmälan är bindande.
Anmäl till Sthlm 1 senast den 13 augusti och till Sthlm 2 den 6 september.
Vid avbokning debiteras hela kursavgiften om inte sjukintyg kan uppvisas. En administrationsavgift om
500 kr tas alltid ut. Sjukintyg krävs även vid frånvaro under påbörjad utbildning för att fortsätta med
annan utbildningsgrupp.
Kerstin Andersson 08-449 22 72
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling

