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I samarbete med 

 
 

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? 

Ny utbildning startar i maj 2017 

Mål:  

Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens 

utbildningsplan. 

 

Lärarutbildning grundmodul är en förutsättning för att utbilda sig vidare till lärare i 

allmänlydnad, rallylydnad, tävlingslydnad, brukslydnad, specialsök eller spår. 

Grundmodulen omfattar i huvudsak sex olika avsnitt: 

 Pedagogik och coaching 

 Hundkunskap och mentalitet med inriktning analysinstrumentet 

 Hundkunskap med inriktning relation mellan hund och människa 

 Hundkunskap med inriktning inlärning och grundfärdigheter 

 Friskvård hund  

 Kursplanering och genomförande av instruktörsutbildning. 

 

För att söka till grundmodulen ska följande uppfyllas:  

 Instruktör inom något av följande områden: allmänlydnad, rallylydnad, agility eller 
bruks-/tävlingslydnad. 

 Varit aktiv som instruktör, i minst tre år och under senaste tvåårsperioden. 
 God allmänlydnad på den egna hunden. 
 Rekommenderas av lokalklubb. 
 För SBK klubbar gäller att anmälan ska godkännas av distrikt, kan ske via mail. 

 
Eller 

 Lärare vid naturbruksgymnasium, eller liknande med erfarenhet och kompetens 
motsvarande SBK instruktör. 
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Sökande med hög kompetens inom något eller några av de ämnesområden som kommer att 
behandlas under de olika avsnitten, kan efter prövning stå över dessa. Meritförteckning som 
styrker kunskaper och referenser ska då biläggas ansökan. 
 
Examinationsmodul 

För att bli godkänd på utbildningen ska en examinationsmodul genomföras och godkännas.  

Examinationsmodulen innehåller fem olika uppgifter som ska redovisas inom föreskriven tid. 

Varje uppgift omfattar 10-15 timmars arbete i form av planering, genomförande och 

redovisning. Efter att uppgifterna är godkända genomförs ytterligare en uppgift i form av att 

hålla en instruktörsutbildning grundmodul. 

Efter att grundmodulen är avslutad har du behörighet att utbilda instruktörer i 

grundmodulen.  

I mån av plats finns möjlighet för lärare och erfarna instruktörer att delta i valfria moduler 

för att uppdatera kunskaper. 

Platsen för samtliga moduler är Åkerby herrgård, belägen i Nora, ca tre mil från Örebro. 

www.akerbyherrgard.se 

Arrangör   

Utskottet för hundägarutbildning 

Anmälan   

Anmäl via följande länk: http://www.brukshundklubben.se/lararutbildning_grundmodul_2017 

Kopiera länken och klistra in i nytt webbfönster. 

Anmälan ska kompletteras med meritförteckning, vilken skickas separat per mail eller brev. 

Vid stort antal anmälningar från samma distrikt kommer distriktet att tillfrågas angående 

prioritering av anmälningar. Kansliet kommer att skicka mail gällande detta. 

Anmälan ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 20 februari 2017.  

Besked om antagning till kurs ges under andra veckan i mars. 

Kursavgift för medlemmar i Brukshundklubben 
Kursavgiften är 3125 kronor för varje avsnitt. Utbildningen omfattar sex avsnitt och det 

totala pris för hela utbildningen är 18750 kronor. I kursavgiften ingår mat och logi i enkelrum 

med hund. Reskostnader återbetalas. 

Kursavgiften faktureras i efterhand. 

Kursavgift för övriga sökande, naturbruksgymnasier 

Kursavgiften är 5325 kronor för varje modul. Utbildningen omfattar sex moduler och det 

totala pris för samtliga moduler är 31950 kronor. 

Avgiften inkluderar mat, logi i enkelrum och hundrumstillägg. 

http://www.akerbyherrgard.se/
http://www.brukshundklubben.se/lararutbildning_grundmodul_2017
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Vi reserverar oss för prisändringar om platsen för utbildningen av något skäl ändras, eller 

prisökningar sker under 2017. 

 

 

Övriga frågor: Kontakta Anne-Marie Folkesson 08-505 875  04 

Utbildningen genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. 

Välkommen med anmälan 

Svenska Brukshundklubben 

e.u 

 

Anne-Marie Folkesson 
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Lärarutbildningens genomförande och innehåll: 

Avsnitt 1 - Pedagogik och coaching 

Avsnittet syftar till att utveckla förmågan att möta och kommunicera med människor. Vi 

arbetar med människans lärande och olika lärstilar. Coaching och frågeteknik, grupprocesser 

och Firo-modellen. Pedagogiken genomförs teoretiskt och i stor utsträckning praktiskt. 

Träning och problemlösning med egen hund ingår i det pedagogiska arbetet. Du har alltså 

glädje av den här modulen både pedagogiskt och hundkunskapsmässigt. 

Datum: 18-19 maj 8.30-18.00 båda dagarna 

Lärare: Annika Hamilton och Anne-Marie Folkesson 

 

Avsnitt 2 - Inlärning och allmänlydnad 

I det här avsnittet får du en teoretisk och praktiskt fördjupning i ämnet inlärning. Vi går 

igenom alla termer och begrepp som är en grund för fortsatt utbildning. Du får med dig 

strategier för hur man på olika sätt arbetar med inlärning 

Datum: 20-21 maj, start kl 8.30 avslutning söndag kl 15.00. 

Lärare: Ulrika Norell 

 

Avsnitt 3 - Inlärning och relation hund och människa 

I detta avsnitt utvecklar du kunskap om hur hundar lär och hur inlärningen är kopplad till 

relation mellan hund och människa. Du får en fördjupning i Kenth Svartbergs relationsmodell 

och hur du teoretiskt och praktiskt arbetar med denna. Relationen är A och O för en god 

samvaro med hunden och för inlärning. 

Datum: 31 aug-1 sept, start kl 8.30-18.00 båda dagarna 

Lärare: Kenth Svartberg 
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Modul 4 - Pedagogik och coaching 

Modul 1 är en förutsättning för att gå modul 4. Vi jobbar vidare med förmågan att 

kommunicera och coacha en annan person. Vi övar att ställa utvecklande frågor och att ge 

feedback. Vi övar coaching i praktisk träning med egen hund. 

Vi arbetar med konfliktbeteenden och ”jag-budskap”. Tar hand om och utvecklar vår 

förmåga att vara tydliga och hantera våra känslor. 

Datum: 2-3 september kl 8.30-18.00 båda dagarna 

Lärare: Annika Hamilton och Anne-Marie Folkesson 

 

Avsnitt 5 – Mentalkunskap och analysinstrumentet ”vem är hunden” 

Det här avsnittet handlar om mentalkunskap och vi arbetar med analysinstrumentet ”vem är 

hunden?” Du fördjupar din förmåga att läsa, beskriva och tolka hunds beteende. De egna 

hundarna används för studier och om vi har möjlighet inbjuder vi också okända ekipage. 

Kunskapen syftar till att du ska uppnå kompetens att ge hundägare kloka råd om hur hunden 

formas och utvecklas till en välanpassad individ. Du får också kunskap om mentaltest MT, 

mentalbeskrivning MH och beskrivning personlighet hund BPH. 

Datum: 9 nov -10 nov, start 8.30 avslutning 18.00 båda dagarna. 

Lärare: Curt Blixt och Glenn Andersson 

 

Avsnitt 6 – Friskvård 

Under detta avsnitt får du lära om ”core-träning” och hur hunden tränas i vardagen för att 

förebygga skador. 

Datum: 11 november 

Lärare: Ej klart 

 

Avsnitt 7 - Instruktörsutbildning - grundmodul 

Under detta avsnitt prepareras du inför uppgiften att hålla instruktörsutbildning. Vi går 

igenom kursplan, lärarhandledning och alla frågor kring grundmodulen. Hur du bemöter 

deltagare som ”inte håller måttet”. Hur du administrerar utbildningen och alla andra frågor 

som kan dyka upp. 

Datum: 12 november 

Lärare: Anne-Marie Folkesson och Ulrika Norell 


