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ALLMÄNT
Gäller från:

Rekommenderad från 2019
Obligatorisk grund från 2020

Fastställd av:

Utskottet för hundägarutbildning, 2018-10-20

Mål

Denna utbildning är grunden för samtliga instruktörer inom SBK.
Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara certifierad instruktör inom SBK
oavsett vilken kurs kursdeltagaren kommer till ska den veta att
instruktören/läraren har en grundkunskap i hund och inlärning, utöver
den specialgren den valt.
SBK instruktörsutbildning är grunden till att bli instruktör inom SBK där
allmänlydnaden ligger som en bas.
SBK-instruktörer får förutsättningarna att känna sig trygga i sin roll.

Syfte

Att SBK-instruktörer har god kunskap och många verktyg där
allmänlydnaden ligger som grund oavsett vilken gren man än väljer att
specialisera sig inom därefter.

Kursarrangör

Distriktet eller SBK Lokalklubb i samarbete med distriktet.

Lärare

Certifierad SBK Lärare eller SBK Allmänlydnadslärare.

Examinator

Extern examinator utses i samråd med distriktet till examinationstillfället.

Kursledning

Av distrikt eller klubb inom Svenska Brukshundklubbsorganisationen
utsedd ledare.

Förkunskaper

- medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges
hundungdom eller SKK-klubb
- rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb
- minst en kurs med egen hund
- minst två kurser som assistent/hjälpinstruktör inom SBK:s
hundägarutbildning under den senaste tvåårsperioden
- tycka om att arbeta med människor och hundar
- god förebild för andra hundägare
- god allmänlydnad på sin egen hund

Kostnad

Kursavgift fastställs av arrangör.
SBK utbildning 500kr/deltagare
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Omfattning

Kursen omfattar cirka 72 fysiska studietimmar á 45 minuter
och kan hållas under kvällar eller över ett antal helger.
Timmarna inkluderar valp-/allmänlydnadskursen som hålls i
utbildningen.
I utbildningen ingår även hemuppgifter i
www.sbkutbildning.se/utbildning som utförs mellan
kurstillfällena, samt examinationsarbete i form av
projektekipage. Tid för detta är individuellt.

Rekommenderad litteratur •

Studiefrämjandet

SBK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid
uppfostran, utbildning och träning (2014) samt film tillhörande
policyn www.brukshundklubben.se/policyfilm

•

Bäst var dag, Maria Brandel och Siv Svendsen

•

Bra Relation, Kenth Svartberg

•

Din hunds beteende, Jan Gyllensten

•

Härliga valptid, Ingalill och Curt Blixt

•

Hur svårt kan det va?, Eva Bodfäldt och Åsa Nilsonne
En stark rekommendation är att kursdeltagarna innan, eller
under, utbildningen går Studiefrämjandets L1:a.
Du som lärare kontaktar din kontakt på Studiefrämjandet för
att få ett datum för utbildning. Denna utbildning är inte
obligatorisk och ingår inte i utbildningens 72 studietimmar, men
rekommenderas starkt att genomföra.
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GENOMFÖRANDE
Vid planering och genomförande av utbildningen ska läraren utgå från de behov som gruppen och
varje individ har. Det kan innebära att vissa avsnitt förlängs eller förkortas. Det kan också
innebära extra hemuppgifter för enskilda deltagare för att säkra en jämn utbildningsnivå och att
önskad kompetens uppnås.
Läraren examinerar kursdeltagare på hemuppgifterna och redovisningar samt avgör om han/hon
är redo att gå upp för examen.
På kurs i utbildningens sista tillfälle kommer den externa examinatorn och deltagarnana går
förhoppningsvis därifrån med certifikat och diplom i sin hand.
Kursens innehåll sammanfattas i tre moduler.

Fysiska lärarledda
träffar

Teori / Hemuppgifter
i SBK utbidning

Praktik
Projektekipage
+
Kurs i utbildningen

UTBILDNINGSMÅL
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren i praktiken kunna tillämpa:
•

Läsa hund

•

TSB-modellen i teori och praktik

•

Olika inlärningsprinciper och modeller

•

Valpens utveckling och träning

•

Allmänlydnadspassets alla delar och övningar

•

Olika aktiveringsövningar

•

Olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering

•

Ett coachande förhållningssätt

Deltagaren ska även:
•

Ha en grundläggande kunskap om SBKs olika tävlingsgrenar

•

Ha en väl grundläggande kunskap om SBK som organisation och dess policys

•

Ha en grundläggande kunskap om vård och skötsel

•

Kunna upprätta en kurs-/lektionsplan för valp- /allmänlydnadskurs

•

Ha coachat, tränat och dokumenterat projekthund i två moment

•

Känna sig trygg och säker i att gå ut och hålla kurs på sin klubb på egen hand

Brukshundklubbens mål är att utbilda kompetenta instruktörer
som är goda representanter för organisationen.
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ARBETSFORMER
Utbildningen ska ha en praktisk inriktning genom arbete med egen hund och gruppens hundar,
samt inbjudna ekipage och projektekipage. Utbildningen ska också innehålla diskussioner,
grupparbeten, redovisning av projektarbeten samt föreläsningar. Det är viktigt att övningarna
syftar till att praktiskt omsätta de teoretiska kunskaperna.

EXAMINATION
För ett godkännande krävs av deltagaren:
• 90% närvaro på praktikträffarna
• godkända utvärderingar på kurs i utbildningen
• godkända tester och prov
• genomförda och redovisade projektarbeten
• ett gott pedagogiskt förhållningssätt
• godkänt i samtliga inlämningsuppgifter
• projekthund/ med minst två moment som återfinns i
Allmänlydnadspasset
• godkänt på samtliga punkter i Allmänlydnadspasset
med den egna hunden
• godkännande av extern examinator vid
examenstillfället

INNEHÅLL - ÄMNESKUNSKAP
START AV UTBILDNING
PEDAGOGIK

ca 3 studietimmar
ca 14 studietimmar

HUNDKUNSKAP

ca 18 studietimmar

INLÄRNING ALLMÄNLYDNAD

ca 14 studietimmar

VALP

ca 4 studietimmar

NOSARBETE – SPÅR / SÖK / RAPPORT ca 2 studietimmar
ÖVRIGT

ca 1 studietimmar

SBK UTBILDNING

individuell tidsåtgång

