Udviklingskonsulent
Pil Christiane
Lindekron
Uddannelsesansvarlig
og Springsikker
4326 2621 / 4026 2483
pcl@gymdanmark.dk

Udviklingskonsulent
Tenna Nørgaard
Gundersen
Midt- og Nordjylland
GymFamily
2916 9918
tng@gymdanmark.dk

Udviklingskonsulent
Betina Juul Nielsen
Hovedstaden
Startpakker, KiB,
Motorikmaskinen,
GymSkoler-Camps.
4326 2648 /2058 3446
bjn@gymdanmark.dk

GymDanmark, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Udviklingskonsulent
Karen Marie Holst
Fyn og Sydjylland
ATK
Tlf. 2916 9919
kmh@gymdanmark.dk

Udviklingskonsulent
Elisabeth Reumert
Sjælland
Fitness

Kommunikation og PR
Anette Jentzsch

6126 4509
ere@gymdanmark.dk

4326 2608 / 2162 6733
aje@gymdanmark.dk

Kursussekretær
Anita Lynge Bentved

Udviklingskonsulent
Jonas Vestergaard
Jensen
Talent-elite,
foreningscertificeringer

4326 2604
alb@gymdanmark.dk

4326 2607 / 2145 2401
jvj@gymdanmark.dk

Velkommen
som instruktør i

Uddannelse fra A-Z
Før uddannelsen
1. Du aftaler tid og sted med GymDanmark. Sig endelig til, hvis du selv har forslag.
2. Vores kursussekretær Anita sender dig en instruktøraftale.
3. Du spreder det glade budskab om uddannelsen i dit netværk og GymDanmark
markedsfører det via hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook m.m.
4. Du skal kontakte uddannelseslederen på stedet inden afholdelse af uddannelsen
for afklaring af eventuelle spørgsmål til redskaber, forplejning, overnatning mm.
5. Før uddannelsen modtager du lige som deltagerne en velkomstmail med bl.a. info
om E-læring – Giv Anita besked hvis du har noget særligt du vil informere deltagerne
om. Materialer til uddannelsen fremsendes efter aftale til dig eller
uddannelsesstedet. Du får ligeledes en deltagerliste og kursuskvitteringer til
deltagerne.
GymDanmark kan aflyse uddannelsen omkostningsfrit op til 12 dage inden
kursusstart. Ved aflysning mindre end 12 dage før uddannelsen udbetaler vi 50% af
det aftalte honorar.
Under uddannelsen
1. På med din ”GymDanmark uniform” (T-shirt/bluse mm. )
2. Mød op i god tid. På uddannelsen vil der oftest være en kontakt fra
værtsforeningen, som vil hjælpe dig til rette og vil fungere som uddannelsesleder.
Uddannelseslederen behøver ikke at være tilstede hele uddannelsen, men kan gå til
og fra efter aftale med dig. Uddannelseslederen har ansvar for deltagerne ved
overnatning.
3. Byd velkommen på GymDanmarks vegne og følg op på deltagerlisten.
4. Gennemgå evt. slides
5. Gennemfør uddannelsen som aftalt.
6. Husk at give deltagerne tid til at evaluerer – Der vil typisk være lavet en survey
som du har modtaget på forhånd.
7. Uddel kvitteringer og diplomer (til dem der har bestået)
8. Er der spørgsmål, så henvis deltagerne til en af de ansatte på kontoret.
Efter uddannelsen
1. Send eventuelle ændringer i deltagerlisten til Anita samt information om bestået –
ikke bestået. Pil vil efterfølgende tage fat i foreningen på de deltagere som ikke er
bestået.
2. Indsend antal kørte km eller tog/bus bilag til Anita.
Fysiske bilag som brobillet o. lign skal fremsendes før de godtgøres.
Scan og send dem elektronisk eller pr. post til Anita. GymDanmark skal have bilag
mm. i hænde senest 10 dage efter uddannelsens afholdelse.
3. Lønafregning klarer Anita.
4. Har du feedback vedr. uddannelsen, så send den til Pil, cc. Anita.

Hvad kan du forvente?
Vi har valgt DIG fordi vi tror på, at netop DU kan levere varen til vores
gymnastikforeninger. Som GymDanmark-instruktør kan du forvente:
-

Mulighed for at undervise på vores Træneruddannelse
Et engageret team af GymDanmark-ansatte og frivillige, som brænder for at
få træneruddannelse til at blive en succes.
Årligt GymDanmark-instruktørsamling med fokus på udvikling af dine
kompetencer som underviser og formidler.
Gratis deltagelse på GymDanmarks kurser (eks. forplejning og materialer),
hvis min. deltagerantallet på kurset er opnået.
En timeløn på kr. 350,00 pr. gennemført kursustime + feriegodtgørelse (12,5
%) + befordringsgodtgørelse efter GymDanmarks gældende takst.
Profilbeklædning
Løbende sparring med instruktørkolleger via lukket FB-gruppe

Hvad forventer vi?
Vi skaber bedre bevægelse, fordi vi gør os Umage med at Udvikle, Uddanne og
Understøtte.– og derved bringer GymDanmark gymnastikken til højeste niveau.
Som GymDanmark-instruktør repræsenterer du GymDanmark. Vi lægger vægt på
engagement, faglighed og professionalisme. Derfor forventer vi, at du møder
velforberedt og til tiden, når du skal afholde uddannelse – Selvfølgelig i dit
GymDanmark tøj. Du er naturligvis loyal overfor vores uddannelser og sikrer, at alle
deltagere får det optimale ud af uddannelsen. Som underviser har du øje for
gymnastikdisciplinernes forskellige og ligheder og kan relatere bredt til gymnastik i
din undervisning. Opbyggelse af socialt netværk mellem deltagerne prioriteres højt
og vi forventer at du som underviser deltager aktivt i denne proces.
Vi ser dig som vores forlængede arm. Du er vores ambassadør og vi forventer, at du
fremstår positiv og engageret og klar til at modtage deltagerne.
Har du spørgsmål til opgaven som GymDanmark-instruktør, så kontakt Pil.

Vi glæder os til samarbejdet.

