
www.rfsisu.se/skane

Utbildningar 
Familjen Helsingborg 
- Hösten 2021

FÖRENINGSUTVECKLING
 
Idrottsförälder - resurs och problem? 
Utbildningen med Johan Fallby vänder sig till idrotts-
föräldrar, men också tränare eller beslutsfattare i 
föreningen. Föreningar och föräldrar behöver bilda ett 
starkt nätverk runt barnen och idrotten för att få ihop 
den sunda idrottsmiljön. 
Helsingborg 12 oktober, kl 18.00

Lärgrupp för valberedare
Arbetsgången för en valberedning under en årscykel 
kommer gås igenom. Men också tips i form av 
erfarenhetsutbyte.
Digitalt/Landskrona 18 okt. och 8 nov. kl 18:00

IDROTTSSKADOR OCH REHAB

Basal idrottsmedicin 
Syftet är att ge dig som tränare och ledare kunskap 
om hur du tar hand om och förebygger skador. Vi tar 
bl.a. upp hur skador uppstår, tidiga tecken på skada 
samt hur dessa skador kan förebyggas. Praktiska 
moment ingår! 
Ängelholm 13 november, kl 09.30

TRÄNAR- OCH LEDARSKAP 
 
Mitt första ledaruppdrag 
Den här utbildningen är förberedande och ger unga 
ledare i åldern 12-15 år stöd i sin ledarroll. Målet är att 
de efter utbildningen ska känna sig mer trygga i sitt 
första ledarskap.  
Helsingborg 16 oktober, kl 09.00
 
Inkluderande ledarskap - att träna barn 
och ungdomar med Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
Utbildningen ger dig som tränare mer kunskap om 
vad NPF är samt tips på hur föreningen kan stärka 
förutsättningarna att få fler att känna sig inkluderade, 
motiverade och på så sätt stanna kvar längre inom 
idrotten. 
Höganäs 2 december, kl 18.00

REGIONALA UTBILDNINGAR SOM ÄR KOSTNADSFRIA FÖR FAMILJEN HELSINGBORG

ADMINISTRATION OCH IT 
IdrottOnline - Administration - Fortsättning
Digital utb. 6 oktober, kl 13.00 
 
IdrottOnline - Hemsida - Fortsättning 
Digital utb. 27 oktober, kl 18.00

IdrottOnline - Kassör - Tema 
Digital utb. 24 november, kl 18.00 
 

TRÄNAR- OCH LEDARSKAP
Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar 
Digital utb. 11 oktober, kl 18.00

Kost och näringslära
Bra mat för barn och ungdomar (för tränare)
Digital utb. 21 oktober, kl 18.00

EKONOMI OCH JURIDIK 
Bokföring i föreningen
Digital utb. 15 november, kl 18.00

Kostnadsfritt för föreningar/medlemmar med säte i någon av Familjen Helsingborgs kommuner.
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