Föreningens SISU-ansvarige är BIKs kanslist och har ni några frågor så ställ dem gärna till kansliet.
Som nås på telefon: 033-241735 sms: 0707-241725 eller via mail: bramhult@telia.com

Redovisningen går mest effektivt till så här:







Ladda hem idrottonlineappen från Play butik eller App store. Se manual längre ner på sidan.
Du ber kansliet om att få behörighet till att redovisa via idrottonline på datorn direkt.
Se manual längre ner på sidan
Redovisa via Närvarolista (SISU:s papperslista för närvaroregistrering). Närvarolist får du om
du anmält gruppen via Anmälningsblankett eller anmält via Utbildningsmodulen.
Om det är en tillfällig kurs med många uppdelade grupper eller icke BIK-medlemmar, så
använd då SISU:s Redovisningsblankett. Se till att få underskrift direkt från varje
lärgruppsledare.
Maila namn/personnummer/ledare/inriktning-syfte/datum då ni träffats/antal studietimmar
per tillfälle så redovisar kanslisten via Utbildningsmodulen i IdrottOnline.
Notera att inga underskrifter behövs om du redovisar via appen, idrottonline eller om du
mailar alla uppgifter till kansliet som i sin tur kan redovisa i utbildningsmodulen. Men
anävnder du SISU:s Redovisningsblankett eller Närvarolista så behövs underskrift.
Vad är en Lärgrupp?
En lärgrupp är att jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där
initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp. Lärande sker i planerade studier över
tid utifrån ett lärande material vilket alla deltagare har tillgång till. Lärandet sker i lokaler
anpassade för lärgruppens arbete.
För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:



Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan



Minst tre deltagare inkl lärgruppsledare



Minst en utbildningstimme på 45 minuter.

Exempel på lärgrupper kan vara föräldramöten, matchgenomgångar, Ledarmöten, spelarmöten,
domarutbildningar, kommittémöten etc.
IdrottOnline Länk till manual för Utbildningsmodulen i IdrottOnline
http://idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/manualer---helpcenter/pdffiler/utbildning---forening.pdf
Appen IdrottOnline Länk till manual för redovisning via app
http://idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/dokument/manualer/lathund-app1.pdf
SISU:s papperslistor Länk till Redovisningslista, Anmälningslista, Föreläsning och Arvode
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiuvastergotland/Verksamhet/Varaverksamhetsform
er/Blanketterforanmalanochredovisning/

Anmäla terminens grupper går mest effektivt till så här:






Du ber kansliet om att få behörighet till att skapa lagets grupper via idrottonline på datorn
direkt. Se manual längre ner på sidan
Använd SISU:s papperslista Anmälningsblankett, du får då en Närvarolista tillbaka att fylla i
terminens träffar på.
Om det är en tillfällig kurs med många uppdelade grupper eller icke BIK-medlemmar, så
använd då SISU:s Redovisningsblankett. Se till att få underskrift direkt från varje
lärgruppsledare.
Maila namn/personnummer/ledare/inriktning-syfte/datum då ni träffats/antal studietimmar
per tillfälle så anmäler kanslisten via Utbildningsmodulen i drottOnline och du får en
Närvarolista tillbaka att redovisa på eller kan redovisa via IdrottOnline Utbildningsmodulen
eller app. Se manual längre ner på sidan.
Notera att inga underskrifter behövs om du redovisar via appen, idrottonline eller om du
mailar alla uppgifter till kansliet som i sin tur kan redovisa i utbildningsmodulen. Men
anävnder du SISU:s Redovisningsblankett eller Närvarolista så behövs underskrift.



Vad är en Lärgrupp?
En lärgrupp är att jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där
initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp. Lärande sker i planerade studier över
tid utifrån ett lärande material vilket alla deltagare har tillgång till. Lärandet sker i lokaler
anpassade för lärgruppens arbete.
För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:



Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan



Minst tre deltagare inkl lärgruppsledare



Minst en utbildningstimme på 45 minuter.

Exempel på lärgrupper kan vara föräldramöten, matchgenomgångar, Ledarmöten, spelarmöten,
domarutbildningar, kommittémöten etc.
IdrottOnline Länk till manual för Utbildningsmodulen i IdrottOnline
http://idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/manualer---helpcenter/pdffiler/utbildning---forening.pdf
Appen IdrottOnline Länk till manual för redovisning via app
http://idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/dokument/manualer/lathund-app1.pdf
SISU:s papperslistor Länk till Redovisningslista, Anmälningslista, Föreläsning och Arvode
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiuvastergotland/Verksamhet/Varaverksamhetsform
er/Blanketterforanmalanochredovisning/

