Hej Värmdö IF-ledare!
Enligt föreningens policy ska alla lagledare, tränare och förtroendevalda i
föreningens olika styrelser genomgå föreningens introduktionsutbildning, den
sk. Körkortsutbildningen. Utbildningen omfattar föreningens organisation,
policy och värderingar, ledarskap samt barns- och ungdomars utveckling.
I år har vi förändrat upplägget lite. Från en heldag, så har vi nu delat upp
dagen till två kvällar istället. Den första kvällen har vi vår externa föreläsare
och den andra har vi interninformation. För att bli godkänd så deltar man på
båda tillfällena.
Nu har vi spikat datumen för Körkortsutbildningen enligt nedan specificerat.

VIF:s Körkortsutbildning
Onsdag 18/4
Föreläsare:

Tid:
Plats:
Samling:
Klädsel:
Fika:

Rauno Juustovaara
Ledarskap och barnoch ungdomars
utveckling
18.00-21.00
Värmdö Sporthall
17.45
Träningskläder
19:15

Onsdag 25/4
Föreläsare:

Tid:
Plats:
Samling:
Klädsel:
Fika

Värmdö IF
Värderingar,
uppbyggnad, policys
mm.
18.00-20:30
Värmdö IF Kansli
17.45
Valfri - teori
19:15

Föreläsare:
En extern föreläsare vid namn Rauno Juustovaara från Lillsved kommer under
första tillfället att drilla er i ledarskap samt barn o ungdomars utveckling.
Under tillfälle två kommer representant från Värmdö IF.

Klädsel:
Vi rekommenderar att ni är klädda i träningsoverall eller dyl. då det blir både
praktik och teori på första tillfället. Inomhusskor är bra att ha med,
dusch/ombyte kommer inte att behövas.

Fika:
Under kvällarna bjuds det på fika och frukt som serveras på Värmdö IF:s
Kansli.

Värmdö IF
Telefon: 08 - 570 220 10
E-post: kansliet@varmdoif.se
Webb:
www.varmdoif.se
Motionsvägen 23
139 32 Värmdö

Schemat för första kvällen (ca tider):
17:45
18:00-19:15
19:15-19:30
19:30-21:00

Samling utanför entrén till Värmdö Sporthall
Teori – Kansliet Värmdö IF
Ledarskap, Barn- ungdomars utveckling. Rauno Justovaara
Fika
Praktik – Hemmesta Sporthall
Ledarskap, Barn- ungdomars utveckling. Rauno Justovaara

Schemat för andra kvällen (ca tider):
17:45
18:00-20:00

Samling utanför entrén till Värmdö Sporthall
Information om Värmdö IF
- Uppbyggnad
- Värderingar
- Policys
- Administrationsverktyget SportAdmin
- Fika och klädutprovning.

Värmdö IF:s ”ledaruniform”
Efter genomförd utbildning är ni berättigade att kostnadsfritt kvittera ut VIFledarkläder till ett värde av 500 kr (vill ni beställa material för ett större värde
så betalar ni mellanskillnaden själva).
Ni kommer ges möjlighet att prova storlekar under den andra kvällen och
beställning av kläderna görs under veckan. Det kommer att finnas en
beställningslista på plats som ni själva ansvarar för att fylla i.

Återbud
Ev. återbud i sista stund meddelas till elisabeth@varmdoif.se

Frågor
Kontakta Värmdö IF:s kansli, vardagar 8-17, elisabeth@varmdoif.se alt.
08-570 220 10.

Anmälan:
Anmälan sker via hemsidan på denna länk:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={3AD1D8C1-E855-46E6-955CE54447FA97B5}
Hoppas att ni får bra och lärorika kvällar!
Hälsningar,
Värmdö IF
Värmdö IF
Telefon: 08 - 570 220 10
E-post: kansliet@varmdoif.se
Webb:
www.varmdoif.se
Motionsvägen 23
139 32 Värmdö

