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Utbildningspolicy
I Eskilstuna Gymnastikförening prioriterar vi utbildning. Vi anser att utbildning bidrar med kvalité och utveckling
hos både individ och verksamhet. EGF följer Svenska Gymnastikförbundets stegutbildningar för våra ledare inom
AG och Truppgymnastiken. Inom barngymnastiken bedriver vi egen intern utbildning och inom
motionsgymnastiken följer vi Les Mills utbildningskoncept hos huvuddelen av våra instruktörer. Våra anställda
följer en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras varje år. Vi deltar och internutbildar också, efter
behov och intresse, vid andra utbildningar och/eller föreläsningar som faller inom ramen för våra
verksamhetsformer och vår värdegrund.
EGF anser att tränar/instruktörsuppdrag innebär att stort ansvar, varför man kräver av mig som
tränare/instruktör att jag är utbildad och har kompetens för den nivå jag befinner mig på. EGF förväntar sig att
utbildning och kompetensutveckling är en strävan hos mig som vill ha ett uppdrag/anställning i EGF.

För mig som tränare/instruktör, domare och värd gäller att jag får:


Utbildning i HLR och brandskydd varje år



Adekvat utbildning för mitt uppdrag/ansvar i EGF



Interna utbildningsinsatser kring EGFs värdegrund och policys

EGF anordnar interna kurser i HLR och brandskydd varje år och ger därmed möjlighet för mig som
tränare/instruktör, domare och värd att tillgodogöra mig denna utbildning i föreningens regi.
Som tränare/instruktör i EGF erbjuds jag intern utbildning, teaminstruktörsskap och mentorskap som en del i
EGFs plan för utveckling och kunskapsöverföring mellan tränare/instruktörer. EGF lägger en individuell
utvecklingsplan för mig som ledare varje år för att säkerställa att jag har rätt kompetens för mitt uppdrag och att
jag har mognad och fallenhet för att fortsätta vidare och kan erbjudas Svenska Gymnastikförbundets
stegutbildningar.
EGF tror att kunskap, beröm, självreflektion och möjlighet att dela erfarenheter leder till motiverade
tränare/instruktörer och uppmuntrar därför mig som ledare till att genomföra inspirationsträffar och interna
utbildningsinsatser.
EGF samarbetar med SISU Idrottsutbildarna, Sörmlandsidrotten, vilket innebär att vi tillämpar deras former för
intern utbildning. Detta ger möjlighet till extra fortbildning för mig som aktiv, tränare/instruktör, domare, värd,
anställd, funktionär, förälder etc. Föreningen får dessutom olika former av stöd för vidareutveckling och
utbildning i den mån vi redovisar genomförd verksamhet.

Kontakta styrelsen eller respektive verksamhetsansvarig vid intresse eller funderingar.

