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Riktlinjer 

2020-11-01 -  HundägarUtbildningsSektorn (HUS) 

Kurser 

En kurs ska vara minst tre tillfällen och innehålla minst 9 studietimmar. En studietimme 

motsvarar 45 minuter. Antal deltagare ska vara 6. HUS har rätt att avboka kursen om det är 

för få anmälningar, kostnaden för kursen får inte överstiga intäkten.  

 

Bokning av kurslokalen görs via HUS, första och sista tillfället bokas med automatik.  

 

Instruktören har möjlighet att boka en träningshall där kursen genomförs. Det ska säkerställas 

att hallen kan avbokas om kursen behöver ställas in. Avbokningsreglerna och fakturan skickas 

till HUS.  

 

I de fall fler instruktörer håller kurs meddelas HUS vem som är ansvarig för avrapportering 

till Studiefrämjandet. Ansvarig instruktör får ett mejl med länk till deltagarförteckningen. 

 

Instruktören ansvarar för att avsätta tid för deltagarna att skriva kursutvärderingar. 

Kursutvärderingarna är ett viktigt instrument för att mäta klubbens övergripande mål. 

 

Instruktören ansvarar för: 

• Kursplan 

• Information om kursdatum och tid 

• Skicka ut välkomstmejl till kursdeltagarna minst en vecka före kursstart 

• Avrapportering till Studiefrämjandet 

• Kursutvärderingar 

Inför kursen 

Cirka 10 dagar före kursstart skickar kurskansliet deltagarlistan till instruktören.    

 

Kursen 

Vid första kurstillfället ska instruktörerna kontrollera vaccinationsintyg. 

 

Informera kursdeltagarna om: 

• Något om SSBK’s historia 

o Startade 1965 

o 640 medlemmar (år 2020) 

• Tillhör SBK förbundet  

o 290 lokalklubbar i hela landet 

o 60 000 medlemmar 

o 100 år (1918) 
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• Att vi samarbetar med Studiefrämjandet och att vi är en folkbildningsorganisation 

• Klubbens policys och trivselregler. Finns på hemsidan http://ssbk.online 

 

Avslutning av kursen 

Diplom och utvärderingsblanketter finns i lådan i utbildningsrummet. Gör avslutningen till ett 

trevligt tillfälle för att summera kursen och bjud gärna på något gott till kaffet. 

 

• De ifyllda utvärderingarna kan läggas i lådan i utbildningsrummet eller mejlas till 

HUS 

• Arvodesblanketten beställs av HUS. Blanketten finns även på Facebook (SSBK – 

Utbildningssektorn HUS) 

• Vid inköp av kaffebröd till avslutning ska kvittona skickas till HUS i samband med att 

den ifyllda arvodesblanketten skickas  

• Avrapportera kursen till studiefrämjande när kursen är slut 

 

Kontaktuppgift till HUS: 

hus@ssbk.online 

 

 


