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Syfte med rutinen 
Syftet med utbildningsplanen är skapa förutsättningar för kompetensutveckling av aktiva, ledare och 
styrelsemedlemmar i föreningen. Genom att föreningsengagerade deltar på utbildningar som är viktiga för 
föreningens värdegrundsarbete skapas en bättre kultur och miljö för våra medlemmar. Exempelvis 
utbildningar i ledarskap, Barnkonventionen, jämställdhet, inkludering eller psykisk hälsa.  
 
Aktiva erbjuds 
Domarutbildning  

Intern domarutbildning för 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7. 

Via Växjöalliansen erbjuds domarutbildning för 9 mot 9 och 11 mot 11. 

Att erbjuda våra aktiva en domarutbildning möjliggör för dem att dels utvecklas som individer, få större 
förståelse för domarens roll men är också ett sätt att få fler att stanna kvar i föreningen längre.  

Smålands fotbollsförbunds Utbildningsläger för alla ungdomssteg  
Genom att erbjuda aktiva Smålands fotbollsförbunds utbildningsläger ges de som önskar en möjlighet att 
utvecklas som fotbollsspelare.  

Målvaktsträning av seniortränare 
Genom att erbjuda målvaktsträning kan intresset och motivationen hos föreningens aktiva målvakter öka.  

Fotbollsskola och träningsläger 
Att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i fotbollsskola och träningsläger, ledda av 
seniorspelare, kan främja motivation och stärka relationen mellan ungdomar och seniorer. Detta kan bidra 
till att fler är aktiva längre.  
 
Ledare erbjuds 
Basutbildning för alla nya ungdomsledare för lek med boll 
Basutbildningen kan bidra till ökat engagemang och kunskap hos ledare, vilket leder till högre kvalité på 
träningen och tryggare miljö för barnen. 

Smålands fotbollsförbunds tränarutbildningar - C-diplom för ungdomsledare 
Målet är att alla fotbollsledare ska genomfört C-diplom. Genom detta kan engagemang skapas och kunskap 
hos ledare öka, vilket  leder till en förbättrad träningsmiljö och utveckling för aktiva. 
 
Smålands fotbollsförbunds tränarutbildningar - UEFA B för seniortränare 
Genom utbildningen UEFA B ökar tränarnas kompetens, vilket  leder till en förbättrad träningsmiljö och 
utveckling för aktiva. 
 
Instruktörsutbildning för ledare till vuxenträning inom motionssektionen 
Instruktörsutbildningen kan bidra till ökat engagemang och kunskap hos ledarna, vilket leder till högre 
kvalité på passen.  
 
Barngympaledarutbildning för ledare till barngympa inom motionssektion 



Barngympaledarutbildningen kan bidra till ökat engagemang och kunskap hos ledarna, vilket leder till 
högre kvalité på gympan och tryggare miljö för barnen. 
 
Domarutbildning 
Att erbjuda våra ledare domarutbildning möjliggör för dem att utvecklas som individer och få större 
förståelse för domarens roll. 

Årlig ledarträff med diskussion om verksamhetens utveckling  
Genom RF SISU erbjuder föreningen ledarträffar för att utbildas och tillsammans diskutera viktiga ämnen 
för föreningen. Detta bidrar till delaktighet och engagemang.  
 
Utbildning i SportAdmin  
SportAdmin är föreningens program för administration. Genom utbildning i systemet underlättas 
administrationen för ledare. 
 
Styrelsen erbjuds  
Styrelseutbildningar  
Genom styrelseutbildningar kan styrelsemedlemmarnas kompetens öka, vilket även kan effektivisera 
arbetet och öka förståelsen för varandras roller.  
 
Utbildning i SportAdmin 
SportAdmin är föreningens program för administration. Genom utbildning i systemet underlättas 
administrationen för styrelsemedlemmar. 
 
Övriga utbildningar kopplat till värdegrundsfrågor för föreningsengagerade 
Föreningsengagerade erbjuds relevanta utbildningar kopplat till värdegrundsarbetet, exempelvis 
arrangerade av RF SISU Småland eller Växjö kommun. 
 
 

 
 
 
 
 
Ansvarig för respektive sektion i föreningen skickar kontinuerligt ut förslag på utbildningar och kurser till 
aktiva och ledare.   
 
Utbildningsplanen uppdateras utifrån behov. 
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