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Sendt Tirsdag, september 10, 2019 ‐ 18:19
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: SHS‐Stevns
Efternavn: Petersen
Fornavn: Inger
Email: elisabethsvej6@gmasil.com
Kursusudbyder: DGI Midtjylland Svømning
Formål: At få ny viden og inspiration omkring undervisning i baby‐ og småbørnssvømning.
Beskrivelse af kursets indhold:
Der vil være workshops i både teori og praksis. Deltagerne vælger sig fire forskellige workshops med forskelligt indhold. På
kurset vil man som deltager kunne komme omkring følgende; dyk, sanglege, forældre og rekvisitter som opdriftsmiddel, greb og
dynamisk støtte, kommunikation og formidling, undervisningsdifferentiering, kvalitet i børnehøjde, aktivitetsudvikling og
sparring.
Nytteværdi:
For SHS‐Stevns er det vigtigt kontinuerligt at uddanne trænere, instruktører og hjælpeinstruktører for at kunne opretholde en
tidsvarende og velkvalificeret undervisning. Vi ønsker at medlemmerne får bedst mulig undervisning på et højt fagligt niveau.
Babyinstruktørerne vil med deltagelse i disse workshops efterfølgende erfaringsudveksle og vidensdele med hinanden, og
dermed vil SHS‐Stevns undervisning for børn i alderen 1‐4 år blive endnu mere interessant, lærerigt og udfordrende for både
børn og forældre.
Hvilket beløb søger du om? 70,000
Dokumentation for kursusudgifter: tilmeldingsbekraeftelse‐10788935.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune registrerer og gemmer mine oplysninger
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Fra Stevns.dk: Søg tilskud til din forening
faktura_23017852_-_dgi.pdf

Sendt Tirsdag, september 10, 2019 ‐ 18:43
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: SHS‐Stevns
Efternavn: Petersen
Fornavn: Inger
Email: elisabethsvej6@gmail.com
Kursusudbyder: DGI, Hjælpeinstruktøruddannelse
Formål:
At hjælpeinstruktøren bliver klædt godt og grundigt på til sit arbejde med at skabe et aktivt og motiverende undervisningsmiljø.
Man uddannes til:
• At blive bevidst om sin rolle som hjælpeinstruktør og udfylde denne rolle aktivt og ansvarsbevidst
• At kunne igangsætte og formidle aktiviteter og øvelser
• At skabe glæde ved svømning og vandaktiviteter, så svømmerne får lyst til mere
Beskrivelse af kursets indhold:
På kurset vil man lære:
• At blive bevidst om kommunikation og kunne bruge sit kropssprog aktivt i rollen som hjælpeinstruktør i en svømmehal
• At få et grundlæggende svømmefagligt fundament om grundfærdigheder, aktiviteter og stilarter samt kunne omsætte teori til
praksis gennem konkrete aktiviteter
• At få kendskab til lektionsplanlægning
• At få kendskab til børns udvikling og kunne bruge denne viden i aktiviteterne
• At kunne tage aktiv del i at skabe et godt og motiverende undervisningsmiljø for de enkelte svømmere og lyst til læring
• At blive bevidst om kroppen i vand gennem praktiske øvelser
• At blive inspireret til mere læring og at ville ”mere”
Nytteværdi:
For SHS‐Stevns er det vigtigt kontinuerligt at uddanne trænere, instruktører og hjælpeinstruktører for at kunne opretholde en
tidssvarende og velkvalificeret undervisning. Vi ønsker at medlemmerne får bedst mulig undervisning på et højt fagligt niveau.
Derudover er uddannelse af hjælpeinstruktører vigtigt i forhold til at kunne sikre en god støtte og hjælp til instruktøren, så
undervisningen og sikkerheden i undervisningssituationen er i top.
Hvilket beløb søger du om? 2,720,000
Dokumentation for kursusudgifter: faktura_23017852_‐_dgi.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune registrerer og gemmer mine oplysninger
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Sendt Tirsdag, september 10, 2019 ‐ 18:50
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: SHS‐Stevns
Efternavn: Petersen
Fornavn: Inger
Email: elisabethsvej6@gmail.com
Kursusudbyder: DGI Midtjylland Svømning ‐ Aqua Baby Workshop
Formål:
At få ny viden og inspiration omkring undervisning i baby‐ og småbørnssvømning.
Beskrivelse af kursets indhold:
Der vil være workshops i både teori og praksis. Deltagerne vælger sig fire forskellige workshops med forskelligt indhold. På
kurset vil man som deltager kunne komme omkring følgende; dyk, sanglege, forældre og rekvisitter som opdriftsmiddel, greb og
dynamisk støtte, kommunikation og formidling, undervisningsdifferentiering, kvalitet i børnehøjde, aktivitetsudvikling og
sparring.
Nytteværdi:
For SHS‐Stevns er det vigtigt kontinuerligt at uddanne trænere, instruktører og hjælpeinstruktører for at kunne opretholde en
tidsvarende og velkvalificeret undervisning. Vi ønsker at medlemmerne får bedst mulig undervisning på et højt fagligt niveau.
Babyinstruktørerne vil med deltagelse i disse workshops efterfølgende erfaringsudveksle og vidensdele med hinanden, og
dermed vil SHS‐Stevns undervisning for børn i alderen 1‐4 år blive endnu mere interessant, lærerigt og udfordrende for både
børn og forældre.
Hvilket beløb søger du om? 140,000
Dokumentation for kursusudgifter: faktura_17046501_‐_dgi.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune registrerer og gemmer mine oplysninger
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Fra Stevns.dk: Søg tilskud til din forening
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Sendt Tirsdag, september 10, 2019 ‐ 19:02
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: SHS‐Stevns
Efternavn: Petersen
Fornavn: Inger
Email: elisabethsvej6@gmail.com
Kursusudbyder: DGI
Formål: At kunne varetage undervisningen til Ocean Rescue Camp
Beskrivelse af kursets indhold: Åbent‐vand prøver, Åbent‐vand underviserprøver
Nytteværdi: Nødvendigt for at kunne afholde Ocean Rescue Camp
Hvilket beløb søger du om? 4,600
Dokumentation for kursusudgifter: faktura_21024987_‐_dgi.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune registrerer og gemmer mine oplysninger
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Sendt Tirsdag, september 10, 2019 ‐ 19:09
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: SHS‐Stevns
Efternavn: Petersen
Fornavn: Inger
Email: Elisabethsvej6@gmail.com
Kursusudbyder: Professionshøjskolen Absalon
Formål:
På modulet vil man udvikle sine ledelseskompetencer, således at man kan udvikle og lede professionelle relationer, der
understøtter kompetencer som samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af foreningens opgaver og behov.
Beskrivelse af kursets indhold:
Deltageren vil blive præsenteret for teorier om magt, motivation, læring og dynamik på et gruppe‐ og individniveau samt teorier
og metoder til at udvikle og lede professionelle samtaler, personale‐ og kompetenceudvikling. Deltageren vil i løbet af dette
modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle sine færdigheder, så man kan:
• Identificere, analysere og anvende teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere,
samarbejdspartnere og andre interessenter i og omkring organisationen.
• Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i foreningen ved anvendelsen af teknologier, metoder og data.
• Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling både individuelt
og i fællesskaber.
Nytteværdi:
Det er målet, at svømmeskolelederen vil udvikle kompetencer, så hun kan:
• Lede lærings‐ og udviklingsforløb med henblik på at realisere SHS‐Stevns' ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i
ledelsespraksissen.
• Etablere, udvikle og lede professionelle relationer, der vil understøtte samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til
SHS‐Stevns' opgaver og behov.
Professionshøjskolen Absalon har igangsat et pilotprojekt, kaldet Turbomodul, til afprøvning af en komprimeret udgave af
modulet på baggrund af et ønske fra organisationer om at afvikle modulet over en kortere tidsperiode. Dette har udmøntet sig i
et forløb bestående af to internater á tre dages varighed mod det ordinære forløb af 11 dages varighed afviklet på en fast
ugentlig dag. SHS‐Stevns' bestyrelse har vurderet, at Turboforløbet vil påvirke den daglige ledelse mindst muligt.
Hvilket beløb søger du om? 22,600
Dokumentation for kursusudgifter: faktura_fra_professionshoejskolen_absalon_1_201903825.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune registrerer og gemmer mine oplysninger
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Sendt Tirsdag, september 10, 2019 ‐ 19:16
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: SHS‐Stevns
Efternavn: Petersen
Fornavn: Inger
Email: elisabethsvej6@gmail.com
Kursusudbyder: Professionshøjskolen Absalon, Organisation, udvikling og samskabelse
Formål:
Modulet sætter deltageren i stand til at:
• Få et præcist sprog for forskellige organisatoriske processer.
• Med det nye sprog få øje på nye sider af organisationen og de betingelser der ledes under.
• Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag i den organisatoriske kontekst, og i den forbindelse iværksætte
implementering, forandring og forankring.
• Iværksætte handleplaner og lede de organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og
forankring.
Beskrivelse af kursets indhold:
Deltageren vil i løbet af dette modul kunne bruge teoretiske værktøjer til at reflektere over praksis samt udvikle færdigheder, så
man kan:
• Identificere, analysere og vurdere organisationers struktur, kultur, magt, beslutningsprocesser, sensemaking og narrativ
forandring, samt styring (økonomi‐ og ressourcestyring) og strategier. Dermed vil man kunne begrunde og udvælge relevante
handleplaner.
• Identificere, analysere og vurdere de organisatoriske rammevilkår.
• Identificere mulighederne for styringsmæssige og strategiske tiltag og kunne formidle disse til relevante interessenter i og
omkring organisationen.
Nytteværdi:
Det er målet, at svømmeskolelederen vil tilegne sig færdigheder, der understøtter forandringsprocesser, og at hun vil få
kompetencer til at styre processer, der skaber udvikling, sammen med klubbens undervisere og den øvrige organisation.
Professionshøjskolen Absalon har igangsat et pilotprojekt, kaldet Turbomodul, til afprøvning af en komprimeret udgave af
modulet på baggrund af et ønske fra organisationer om at afvikle modulet over en kortere tidsperiode. Dette har udmøntet sig i
et forløb bestående af to internater á tre dages varighed mod det ordinære forløb af 11 dages varighed afviklet på en fast
ugentlig dag. SHS‐Stevns' bestyrelse har vurderet, at deltagelse i Turboforløbet vil påvirke den daglige ledelse mindst muligt.
Hvilket beløb søger du om? 1,950,000
Dokumentation for kursusudgifter: phabsalon_faktura_201907676_2.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune registrerer og gemmer mine oplysninger
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Fra Stevns.dk: Søg tilskud til din forening
svoem_38079047.pdf

Sendt Tirsdag, september 10, 2019 ‐ 19:21
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: SHS‐Stevns
Efternavn: Petersen
Fornavn: Inger
Email: elisabethsvej6@gmail.com
Kursusudbyder: Dansk Svømmeunion
Formål:
At give nye instruktører fundamentet for at blive gode undervisere. De får redskaber, viden og sparring, som gør dem i stand til
at skabe en motiverende og lærerig undervisning.
Herunder:
– lærer at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere en god svømmeundervisning
– får viden og redskaber, der skaber et trygt læringsmiljø
– bliver klædt fagligt på, så den enkelte svømmers færdigheder udvikles
Beskrivelse af kursets indhold:
Læring om pædagogik, kommunikation og formidling gennem:
• Læring om forudsætninger og motivation hos svømmerne
• Planlægning, igangsættelse og evaluering af lektioner og komplette undervisningsforløb
• Læring om kroppen i vand og grundfærdigheder
• Læring om at undervise børn og voksne i alle fire stilarter med fokus på udviklingen fra grundfærdigheder til stilart
• Læring om og analyse af de fire stilarter
Nytteværdi:
For SHS‐Stevns er det vigtigt kontinuerligt at uddanne trænere, instruktører og hjælpeinstruktører for at kunne opretholde en
tidssvarende og velkvalificeret undervisning. Vi ønsker at medlemmerne får bedst mulig undervisning på et højt fagligt niveau.
Desuden betragter vi uddannelse af de unge instruktører som et socialt ansvar med henblik på at være med til at danne og
støtte op om den enkeltes udvikling.
Hvilket beløb søger du om? 400,000
Dokumentation for kursusudgifter: svoem_38079047.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune registrerer og gemmer mine oplysninger
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