Certified Floorball Coach
SIBF:s utbildningsstege
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Certified Floorball
Coach

*Framtidsmässigt kommer SIBF att utgå från personer med titeln Certified Floorball Coach när t ex externa
förfrågningar görs kring kompetenta tränare. Dessa personer kommer även ges tillfälle att marknadsföras via
SIBF:s hemsida.

Så här gör du för att starta din resa mot Certified
Floorball Coach
1: Få koll på grundläggande behörighet och högskolepoäng
Det är endast utbildningar via universitet eller högskolor som ger högskolepoäng. Genom SIBF:s samarbete
med Malmö Högskola kring deras idrottstränarutbildning kan processen underlättas genom att du som tränare
kan validera dina examinationsuppgifter du gjort inom SIBF:s utbildningsstege mot 45 HP på ett seminarium
som Malmö anordnar.
Om du har högskolepoäng från tidigare utbildning finns det en möjlighet att dessa kan tillgodoräknas i delar av
SIBF:s utbildningsstruktur.
För att kunna läsa distanskursen på Malmö Högskola eller andra kurser på universitet och högskolenivå krävs att
du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Är du osäker hur det ser ut för dig kring grundläggande
behörighet? Läs mer på http://studera.nu/valja-utbildning/antagning/grundlaggande-behorighet/

2: Välj det spår som passar din utbildningsbakgrund för att bli Certified
Floorball Coach

Vägarna till Certified Floorball Coach.

SPÅR 1 (A & B)

SPÅR 2

SPÅR 3

Spår 1
A – Gå SIBF:s utbildningsstege
Bakgrund: Inga relevanta högskolepoäng. Gått enstaka kurser/utbildningar (har t ex gått någon av de gamla
BLOCK-utbildningarna). Har högskolebehörighet.
Du går igenom SIBF:s utbildningsstege. Söker idrottstränarutbildningen vid Malmö Högskola och validerar
(försvarar) dina arbeten på ett seminarium. Vid godkänt resultat erhåller du 45 HP och är klar att söka
certifieringen hos SIBF.
Hela utbildningsstegen motsvarar 1200 utbildningstimmar och sker på kvartsfart.

B – Validera SIBF:s utbildningsstege
Bakgrund: Saknar du relevanta högskolepoäng men tycker dig ha stor erfarenhet av innebandy och tränarskapet
samt gått en stor del av Blockutbildningen.
Du kan i sådana fall genomgå en validering kopplat till SIBF:s utbildningsstege.
Validering innebär att du gör ett antal examinationsuppgifter inom fälten Atleten, Människan, Innebandyspelaren
och Spelsystemet som en examinator bedömer. Du gör uppgifterna via ett webbverktyg på egen hand där du får
litteraturförslag men införskaffar litteraturen själv för att klara kursen.
När du är klar söker du till Malmö Högskola för att få dina arbeten bedömda vid ett seminarium för 45 HP. Om
du blir godkänd kan du söka certifieringen hos SIBF.

Spår 2
Distansstudier via Malmö Högskola
Bakgrund: Inga relevanta högskolepoäng. Har högskolebehörighet.
Du söker idrottstränarutbildningen på Malmö Högskola. Sista ansökningsdatumet är 15:e april 2015. Du söker
via den centrala ansökningsenheten https://www.antagning.se/se/start. När du är godkänd på 45 HP
(idrottstränarutbildning 1 & 2) validerar eller går du kursen Spelsystemet hos SIBF.

Spår 3
Validering
Bakgrund: Läst delar av relevanta högskolepoäng (se översikt nedan).
Ansvarig på SIBF bedömer dina akademiska meriter i relation till certifieringens mål. Detta sker genom att du
skickar in ett Ladok-utdrag där dina högskolepoäng och kurser finns angivna. Därefter görs en individuell
utvecklingsplan som ämnar att komplettera det du saknar för att senare kunna ta resterande högskolepoäng
(validering Malmö) och kunna söka certifieringen hos SIBF.

Idrottsspecifik Validering
Bakgrund: Läst alla relevanta högskolepoäng (se översikt nedan).
Idrottsspecifik validering riktar sig till dig som har gått ett lärarprogram med idrottsinslag, läst en
idrottsvetenskaplig utbildning eller en utbildning med idrottsspecifik färgning som exempelvis GIH:s
tränarprogram eller idrottstränarutbildningen på Malmö Högskola eller Linnéuniversitetet. Har du läst någon av
dessa utbildningar kommer du kunna tillgodoräkna dig stora delar av utbildningen.
Spelsystemet behöver alla läsa/validera oavsett bakgrund.

Översikt över de 45 relevanta högskolepoäng som krävs
för Certified Floorball Coach.
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