Lederuddannelse

Klubben lægger vægt på, at trænerjobbet opleves som både positivt og
udfordrende.
Vi anser det herunder for vigtigt, at trænerne er klædt på til opgaven. Derfor
tilbydes alle træner/ledere i Spangsbjerg IF - fodbold uddannelse i form af
kurser mm. Tilmelding til kurser foretages via klubbens bestyrelse eller direkte
via DBU hjemmeside.
Spangsbjerg IF – fodbold har valgt at følge Esbjerg Kommunes retningslinjer,
hvilket muliggør at klubben kan få tilskud i henhold til Esbjerg Kommunes
gældende regler.
Hvis kursus tilskud ikke kan opnås af Esbjerg kommune vil kursusdeltagelse
ikke blive godkendt af klubben.
Nedenstående er uddrag af Esbjerg Kommunes regler:
Foreningen kan få tilskud til uddannelse og dygtiggørelse af ledere og
instruktører til brug for deres arbejde i foreningen.
Uddannelsen skal teoretisk og praktisk have et emnevalg, der vil øge viden om
og kendskab til folkeoplysende virksomhed. Endvidere skal uddannelsen have
relevans indenfor det område foreningen beskæftiger sig med.
Der ydes ikke tilskud til foreningens professionelle trænere.
Tilskud
Som udgangspunkt ydes der tilskud til lederuddannelse arrangeret af:
• DIF/specialforbundene
• DGI
• DUF og organisationerne herunder
• Hovedorganisationerne (herunder landsorganisationer og
distriktsorganisationer)
Kurser arrangeret af andre end ovenstående SKAL søges forhåndsgodkendt i
Kultur & Fritid.
Der gives IKKE tilskud til kompetencegivende kurser eller kurser hvor der kan
opnås ECTS-point, ligesom der heller ikke ydes tilskud til eksamensgebyr.
Til lederuddannelse arrangeret af ovenstående ydes der tilskud.
Tilskudsberettigede udgifter er:
• kursusgebyr
• transportudgifter til og fra kursusstedet ved afstande på minimum 24
kilometer i alt
• overnatningsudgifter i det omfang, de ikke er indeholdt i kursusafgiften
(dog ikke tilskud til tillæg for enkeltværelse m.m.)
• forplejning på kurset, i det omfang, det ikke er indeholdt i kursusafgiften
(dog ikke til kurser på 3 timer eller derunder)

Ved transportudgifter forstås billigste offentlige transportmiddel.
Ved kørsel i egen bil beregnes taksten også efter billigste offentlige
transportmiddel. Kan offentligt transportmiddel ikke benyttes, udbetales der
efter Esbjerg Kommunes billigste kilometertakst (kr. 1,99 i 2016) for de
kilometer, der ligger ud over de første 24 kørte kilometer.
Der ydes som hovedregel ikke tilskud til overnatning indenfor
kommunegrænsen.
Der kan dog ydes tilskud til overnatning i de tilfælde, hvor overnatningsprisen
er indeholdt i kursusgebyret.
Kursusdeltagere skal være fyldt 13 år senest 3 måneder efter kursets
afholdelse for at kunne få tilskud til lederuddannelse.
Kilometergodtgørelsesskema bedes fremsendt senest
afslutningen af lederuddannelsen.
Der ydes ikke tilskud til lederuddannelse i udlandet.
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Forhåndsgodkendelse
Er en forening i tvivl om, hvorvidt et kursus er tilskudsberettiget, kan kurset
søges forhåndsgodkendt hos Kultur & Fritid.

