CERTIFIED FLOORBALL COACH
I samband med lanseringen av den nya junior & seniorledarutbildningen hösten 2013 kommer SIBF att införa
certifieringen CERTIFIED FLOORBALL COACH. Ambitionen med certifieringen är att kvalitetssäkra ledare och i
högre utsträckning kunna garantera utövarnas säkerhet och utveckling. Certifieringen kommer i dagsläget inte
lanseras som ett krav för en viss kategori av tränare. Dock kommer SIBF att framhålla/marknadsföra
certifierade tränare inom vår idrott.

Vägarna till Certified Floorball Coach.

Certifieringen söker man hos Svenska innebandyförbundet. Enkelt uttryckt krävs det 45 högskolepoäng inom
idrott/tränarskap tillsammans med idrottsspecifik kunskap genom SIBF:s egna utbildningsprogram.
Till vänster redovisas vägen via SIBF:s utbildningsprogram. En tränare godkänd på SIBF:s Steg 2-utbildning söker
till Malmö Högskolas idrottstränarutbildning. När tränaren blivit antagen kan denne validera sin kunskap mot
45 HP. Då lärandemålen upp till 45 HP synkroniserats mellan SIBF:s utbildning och idrottstränarutbildningen i
Malmö är en smidigare valideringsprocess möjlig. Tränare söker därefter om certifiering hos Svenska
innebandyförbundet.
I mitten redovisas vägen via idrottstränarutbildningen på Malmö Högskola. Studenten söker och blir antagen på
Malmö högskola. När studenten är godkänd på nivån om 45 HP ansöker denne om validering mot
idrottsspecifik kunskap (Spelsystemet steg 1+2) hos SIBF. När valideringen är slutförd söker tränaren om
certifiering hos Svenska innebandyförbundet.
Till höger redovisas vägen via annan högskoleutbildning. Har du som tränare 45 relevanta högskolepoäng inom
idrott/tränarskap söker du om validering mot idrottsspecifik kunskap (Spelsystemet och
Innebandyspelaren/Målvakten) hos SIBF. En examinator hos SIBF sätter ihop en individuell valideringsplan
utifrån högskolepoängens karaktär och tidigare erfarenhet inom innebandy. När valideringen är slutförd söker
tränaren om certifiering hos Svenska innebandyförbundet.

Validering
Validering innebär att du visar på den kunskap Du har inom ett särskilt ämne. Det kan handla om den
erfarenhet Du som tränare samlat på dig genom åren eller kunskap från tidigare utbildning. Detta utskick
vänder sig till Dig som tränare som vill ta chansen att validera Dig upp till 45 HP på idrottstränarutbildningen på
Malmö Högskola.
Ett övergripande krav för att kunna validera din kunskap mot högskolepoäng är att du är högskolebehörig, då
du kommer att skivas in på Malmö Högskola. Är du tveksam om vilka krav som gäller för högskolebehörighet
finns informationen bl.a. på denna länk:
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/antagningtillgrundniva/behorig
het.4.1db453f212664e532507ffe807.html#h-Grundlaggandebehorighet

Hur gör jag nu?
Senast den 10:e maj 2013 så vill vi ha Er anmälan. Anmälan sker genom att fylla i bifogat dokument om
”Anmälan till validering”. I anmälan så fyller Du i uppgifter om din bakgrund som tränare både erfarenhets och utbildningsmässigt.
Anmälan skickar du till:
Svenska innebandyförbundet
Attention: Joakim Bååth
Box 1047
171 21 Solna
Efter anmälan?
Efter anmälan till SIBF erhåller Du en individuell valideringsplan med uppgifter som baseras på din bakgrund
och framförallt dina eventuella högskolepoäng. Högskolepoäng som kan tillgodoräknas behöver vara inom de
fyra fält som Malmö Högskola arbetar efter.(se bild nedan)
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Examination
Examination/validering sker genom inlämnande och godkännande av valideringsuppgifter samt ett seminarium
på Linnéuniversitetet i Växjö. Uppgifterna kopplat till valideringen är baserade på de lärandemålen (sida 4)
utdragna från idrottstränarutbildningen i Malmö. Maximalt antal uppgifter är nio stycken beroende på tidigare
erfarenhet. Du kan endast erhålla högskolepoäng för de områden som dina uppgifter representerar. Med andra
ord, för 45 HP krävs att man genomför alla uppgifter. Saknar man endast några poäng inom exempelvis
träningslära blir uppgifterna färre. När du sammanlagt har 45 HP oavsett var du tagit dem inom dessa tre fält
kan du sedan påbörja utbildningen på 46-120 HP kommande år. Samt att du har kvalificerat dig för
högskolekravet vad gäller Certified Floorball Coach.
Datum för validering:
Validering 1 - på Linnéuniversitet – september 23-24/9 (inlämning av uppgifter senast 12/8)
Validering 2 - på Linnéuniversitet – december 2-3 december (inlämning av uppgifter senast 28/10)
Inlämningen av uppgifter skickas till Carl-Axel Hageskog på Linnéuniversitetet.
Beroende på inlämnat arbete kan Du bli tvungen att komplettera ditt arbete fram till validering.

Observera!
Vill man söka fortsättningskursen på Malmö Högskola (46-120 HP) som börjar 2014 skall man validera och bli
godkänd vid det första tillfället. (Ansökningstiden för VT2014 är 2013-10-15).
Eventuella frågor innan och under validering hänvisas till Joakim Bååth på Svenska innebandyförbundet.
Telefon 0708-21 31 10 alternativt joakim.baath@innebandy.se.

Studieguide för Validering 1-15 hp

I detta dokument finner du information om validering vad beträffar syfte, lärandemål,
inlämningsuppgifter och litteratur.

Kursens syfte:
Kursen syftar till att studenten skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande träning
i sin idrott med sin målgrupp.

Lärandemålen är att studenten skall efter avslutad kurs kunna:





genomföra träning i den egna verksamheten, utifrån grundläggande idrottsvetenskapliga
perspektiv, där inkluderande och mångfaldsaspekter ur ett didaktiskt perspektiv är tydliga.
kunna genomföra aktiviteter som syftar till att utveckla idrottsliga förmågor hos enskilda
individer i sin verksamhet utifrån ett psykologiskt och fysiskt utvecklingsperspektiv
assistera i nödsituationer och kunna garantera säkerheten för aktiva i den specifika miljön
strukturera och sammanställa data hämtade från genomförd träning och tävling på och i
anslutning till den egna verksamheten

Studieguide för Validering 16-45 hp

I detta dokument finner du information om kursen vad beträffar syfte, lärandemål,
inlämningsuppgifter och litteratur.

Kursens syfte:
Kursen syftar till att studenten skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande träning
i sin idrott med sin målgrupp.

Lärandemålen är att studenten skall efter avslutad kurs kunna:








visa förmåga att variera sitt sätt att leda träning och utveckla idrottsliga kvaliteter baserat
på teorier om kroppsligt lärande på individ och gruppnivå i den egna idrotten
planera, genomföra, observera, analysera och utvärdera förändringar i individers idrottsliga
kvaliteter i den egna verksamheten
reflektera över hur man utifrån ett didaktiskt perspektiv arbetar med att utveckla individers
idrottsliga kvaliteter i den egna verksamheten
beskriva vilka fysiska och psykosociala faktorer som påverkar lärandeklimatet i den egna
verksamheten
implementera tävlingsliknande moment i den egna verksamheten för att utveckla individens
idrottsliga kvaliteter
organisera och genomföra aktiviteter som bidrar till att förbättra den fysiska och psyko-social
miljön i den egna verksamheten
förmedla idrottens värdegrund i olika sammanhang i den egna verksamheten

Bedömningsprinciper för valideringsuppgifterna

Betyg och Bedömning
För godkänt krävs att studenten klarat uppgiftens kriterier
För väl godkänt krävs dessutom att studenten visar på god reflektionsförmåga med koppling till stor
del av angiven litteratur.

På skriftliga inlämningsuppgifter:
Språk – Grundläggande god svenska
Struktur – Struktur som gör det begripligt för läsarna
Formalia – Harvard systemet används
Innehåll – Grundläggande kunskapsbas (egen erfarenhet och vetenskapliga teorier från litteratur)
Vetenskaplighet – Kritiskt förhållningssätt i inlämningsuppgifter
Litteratur – Koppling till anvisad litteratur
Analys – grundläggande reflektionsförmåga

På praktiska moment:
Praktik – Grundläggande genomförandeförmåga i den egna praktiken
Presentationer – Grundläggande presentationsförmåga

