Rekommendationer
Hur implementerar jag Sport Competence i föreningen?

1.

Access styrelse

Börja med att ge styrelsen access till portalen.
Ett bra tips är att ni alla skapar var sitt konto vid nästa
styrelsemöte. Låt styrelsen sedan bekanta sig med
verktyget och upptäcka vilka typer av föreläsningar och
utbildningar som finns.
Se gärna någon föreläsning som är relevant för styrelsen.
Utgå från de olika kategorierna eller gå direkt och välj
en expert. Bestäm om möjligt i vilket område Sport
Competence ska börja implementeras, t.ex. inför eller på
ett föräldramöte.
Alla föreläsningar är indelade i olika kategorier så du
enkelt kan välja rätt expert och föreläsning. Gör alltid
implementering utifrån just din förenings aktuella
förutsättningar. Tänk enkelhet och ha inte för bråttom
framåt!

2.

Access ledare

Introducera företrädesvis Sport Competence på en
ledarträff i ”klubbstugan”. Alternativet är att initialt lämna
ut access till några särskilt engagerade ledare och i nästa
steg samtliga ledare.
Börja med att visa en föreläsning så alla får ta del av
konceptet. Välj relevant föreläsning utifrån kategorierna
eller gå direkt och välj en expert. Låt sedan alla ledare
skapa personliga konton. Gör gärna det när ni träffas och
är tillsammans. (Ställ gärna en förfrågan om någon från
Sport Competence kan medverka).
Diskutera olika användningsområden samt vilka föreläsningar
och experter som ska användas i föreningens utveckling och
utbildningsprocesser.
Betona att Sport Competence är stor satsning och ett
komplement till SvFF tränar- och spelarutbildningsportal.
Satsningen syftar till att bidra till kunskapsutveckling och
vår sammantagna föreningsutveckling!

Använd expertföreläsningar på Sport Competence på olika sätt:
1) Preparand, dvs. innan en utbildning eller möte
2) Hel eller del av utbildning, dvs. integrera experterna i befintliga utbildningar
3) Uppföljning/repetition till utbildning/möten
Målgrupper: Styrelse, ledare, föräldrar, aktiva
Övrigt: Visa föreläsningar på Cuper/tävlingar – Sponsor/partnerträffar – övriga event
Alla som får access och registrerar sig kommer att löpande få veckomail med intressanta tips, idéer,
goda exempel, samt info om nya föreläsningar som ges ut varje månad.

Kontakta gärna din SISU konsulent för vidare stöd och råd i olika lärprocesser.

www.sportcompetence.se

3.

Access föräldrar och aktiva

Nu är det dags att ge access till alla medlemmar
i föreningen. Bra introduktion för spelarna är t.ex.
att ge en digital föreläsning som hemläxa till nästa
träning.
Introducera gärna Sport Competence för
föräldrarna under ett föräldramöte. Låt föräldrarna
se en relevant föreläsning om ”idrottsföräldrar”.
Låt sedan alla föräldrar skapa ett personligt
konto. Diskutera därefter de nya möjligheterna
genom denna expertkunskap som ni nu har fått
tillgång till och hur de kan stötta sina-barn &
ungdomar på bästa sätt. Lägg gärna extra fokus på
föräldrarna. De är en mycket viktig målgrupp. Räkna
med positiv feedback om det görs på rätt sätt!
Skicka ut ett ”Grattis-mail” och skriv t.ex:
Grattis – Nu får du och alla i föreningen tillgång till
landets experter och idrottslegender. Föreningen
har via förbundsavtal fått mycket förmånlig tillgång
till Sport Competence. Nu kan ni föräldrar, ledare,
aktiva och hela föreningen se digitala föreläsningar
inom idrott, motion och wellness och mycket mer…
Vi i föreningen kommer att använda Sport
Competence för kunskapsutveckling i styrelsen,
för våra ledare, aktiva och naturligtvis även till
föräldrautbildning och på våra föräldramöten.
Ta ansvarsfullt hand om bifogad värdekod och följ
instruktionen. Vi önskar er mycket nöje!

