Klubbledare, 2 sp
Beskrivning av utbildningshelhet

Utbildningens namn och omfattning: Klubbledarutbildning, 2
studiepoäng
Utbildningen mäts i form av studiepoäng. En studiepoäng omfattar en
arbetsinsats på 27 h för att uppnå lärandemålen.

EQF-nivå: 3
Behärskar grundläggande kunskaper, principer, processer och allmänna begrepp.
Har de kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för att kunna utföra
uppgifter och lösa problem. Väljer och använder grundläggande metoder,
verktyg, material och information och anpassar sin verksamhet till rådande
förhållanden och aktuell miljö vid problemlösning. Har förmåga till livslångt
lärande. Ledarförmåga. Självständigt arbete.
Målgrupp: +14-åringar
Undervisningsspråk: svenska

Allmän beskrivning av utbildningen
Lärandemål:
✓ deltagarna lär känna sina egna styrkor och svagheter och hur de har
möjlighet att utvecklas och bredda sina egna styrkor.
✓ deltagarna kan planera ett klubbtillfälle, ett evenemang eller en workshop.
Deltagarna kan göra innehållsplanering, ekonomisk och tidsmässig
planering.
✓ deltagaren känner till ledarens ansvar som förebild. Deltagaren kan sköta
oväntade situationer, säkerhetsfrågor och första hjälp samt att beakta olika
typer av olika evenemang. Deltagaren bekantar sig med grunderna i
kundbetjäning.
✓ deltagaren förstår styrkan i en grupp och i gruppdynamik, kan se och
lyssna och leda rättvist.
✓ deltagarna känner till vilka spelregler som gäller på arbetsmarknaden med
speciellt fokus på 4H-verksamhet samt deras eget ansvar.
✓ Planera, initiera, genomföra och utvärdera egen klubb i föreningen.

Undervisningsmetoder:
Föreläsningar, rollspel, exempel ur verkligheten, lekar och övningar, självständigt
arbete, handledning och presentation av praktisk programpunkt för övriga
deltagare. Feedbackdiskussion.
Obligatorisk prestation: deltagande i närstudietillfälle under ett veckoslut.
Slutprov under närstudietillfället. Genomförd praktik 8 lektioner i den lokala 4Hföreningen. Praktikrapport.
Allmän beskrivning av kursen:
Kursens omfattning motsvarar 2 studiepoäng.
Innehåll:
Se närmare nedan utbildningens omfattning-tabellen

Tidtabell för kursen:
Kursen arrangeras ett veckoslut (fredag-söndag) samt 8 timmar avlagd praktik i
lokal 4H-förening.
Utbildningen arrangeras av: SFV:s studiecentral
Utbildningen förverkligas av: Finlands svenska 4H och är en del av 4H-akademin
i Finlands svenska 4H

Program och omfattning
INNEHÅLL

Antal

Koefficient

Studietimmar

Presentation av utbildningen och 4H

1

1,5

1,5

15

2

30

Funktionell undervisning
• Övningar där man sätter sig själv
på prov och upptäcker nya sidor
av sig själv
• Skriftliga test/
utvärderingsblanketter för att
hitta sina styrkor
• Delen har stort fokus på
individerna i gruppen och att de
har olika styrkor
• Under passet gås även
förväntningar för utbildningen
och regler igenom
• Passets fokus är på indirekt
lärande.

•
•
•

Gruppvis arbete med planering
av olika typer av evenemang.
Case, rollspel, utmanande
ledarsituationer, reflektion
Gruppdynamik och teamarbete

Kursledarna bistår med handledning
och praktiska exempel under
planeringens gång

Förberedelser för yrkesprovet
(examensprovet) den egna klubben
Plan: Deltagaren får i praktiken testa ett
planerat program i en trygg grupp och
kan göra förändringar på basen av
gruppens feedback.

2

2

4

Läsmaterial, Klubbledaren, 30 sidor

30

0,05

1,5

Utvärdering/analys av det egna
kunnandet
Praktik i föreningen, ungdomen
planerar under handledning av
verksamhetsledaren.

1

1

1

8

2

16

Totalt antal studietimmar
Studiepoäng (27 t = 1 sp)

54 timmar
2 sp

