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Presentation

Anne-Marie Folkesson har gått i pension

Åsa Almgren invald ledamot i SBK utskott för Hundägarutbildning, 
ansvarsområde mellanlänk mellan NB och SBK asa.almgren@educ.goteborg.se 

information om utskottet

mailto:asa.almgren@educ.goteborg.se
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/


Diplomering SBK & NB Ungdomshandledare
Riktlinjer och Diplom kommer att läggas upp så vi NB-, SBK-lärare kan nå det.

Snabb info: Diplomerad SBK & NB Ungdomshandledare
Examinator är kursledaren som är SBK-lärare och yrkeslärare hund bedömer lektionen utifrån följande punkter:

1. Hålla en lektion i ett allmänlydnadmoment, 40 minuter 

2. Projektekipage
3. Projektredovisning

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/naturbruksgymnasier-1/
Naturbruksgymnasier har möjligheten att tilldela godkända elever titeln "diplomerad ungdomshandledare". Detta för de 
NB-gymnasier som inte har möjlighet eller väljer att göra den slutliga certifieringen till Allmänlydnadsinstruktör.Diplomerade 
ungdomshandledare kan senare via sin lokala klubb ansöka om att genomföra examinationen för att bli certifierad instruktör.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/naturbruksgymnasier-1/


Ny sida SBKutbildning.se

● Fanns en plats kvar på SBK-lärarutbildning start 12/11-17 om du är 
intresserad! - Ta kontakt med Therese Strate

● Inbjudningar till lärarutbildningar m.m läggs upp på brukshundsklubben.se 
MEN snart på ny sida:  SBK utbildning

● Julkalender start 1 dec 2017 med en aktivitet om dagen - vill NB bidra med 
någon enkel utbildningsfilm på aktivitet? Filmsnutt ca 1 min lång. 
Julkalendern sker i samarbete med 100 Hundkoll ideell förening

Nyfiken, Hur många av oss NB-lärare är nu SBK-lärare också?

https://sbkutbildning.se/
http://100hundkoll.se/


SBK 100 år!

Arrangera Jubileumsapporten

http://www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/jubileumsapporten/


Symposium 13 jan "Tänk om hunden kunde prata"

Symposium 13 jan - Tänk om hunden kunde prata

Kommer kunna livestreamas vill ni arrangera? -  ta kontakt med 
studiefrämjandet!

Jag kommer att representera NB i Stockholm under denna dag  - vad vill ni vi ska 
lägga upp/ha med för material?

http://www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/symposium/


Medlemskaps -förslag

Bli medlem i SHU och välj lokal brukshundsklubb - winwin för elever/SHU/SBK



Tipsa våra NB-elever om:

● Julkalender 1 dec 2017, sbkutbildning.se
● Symposie 13 jan 2018, “Tänk om hunden kunde prata”
● Arrangera Jubileumsapporten
● Ungdomsläger, SHU 
● Young trainer camp 2018, SBK, 18-30 år, 8-9 sep 2018
● “Upp och Hoppa” -projekt på gång håll ögonen öppna!



Har vi NB-lärare frågor till SBK?

Går att maila frågor/funderingar/förslag till asa.almgren@educ.goteborg.se 

mailto:asa.almgren@educ.goteborg.se

