
Skypemøde uddannelsesudvalget søndag d. 15. februar 2015 
Deltagere: Jesper, Betina og Sarah 
 
Dagsorden: 

1. Status fra mødet med Pil, Peter og Anette d. 27. januar 2015 
Sarah gav en status 
 
2. Opdatering af uddannelsesmateriale - både ift. trampolindelen og den fysiske del (DIF) 
- Jesper og Sarah mødes med henblik på at danne sig overblik over materiale og sætte mødeforslag 
op til Bo Tureby der skal udarbejde det nye materiale. Der skal medtages opgaver osv. 
- Jesper og Sarah sætter forslag op til møde med Peter og Anette omkring implementering af ATK og 
opdatering af fysisk materiale. 
 
3. Implementering af ATK 
Det giver mening at implementere ATK i de eksisterende kurser og Jesper og Sarah sætter sig 
sammen med Peter og evt. Anette. 
 
4. Fastsættelse af kursusdatoer - samt forløbet frem til kurset (kontakt til kontoret osv.) 
- Betina tager i samarbejde med Sarah kontaktet til kontoret omkring datoer i kalender, opfølgning 
på nyhedsmail og udsendelse af deltagerliste, program og deltagerbrev inden kursusstart. 
29. og 30. august 2015 & 12. og 13. september 2015 – det bliver i Strib 
Grundkursus: Jesper og Kaare samt evt. føl (Maria Sigl – hør evt. Anette om unge springere der 
kunne have interesse (Sarah) – Hør Greve om unge springere der kunne have interesse (Jesper)) 
Øvede kursus: Sarah og Anette (evt. Bo) – og evt. føl – hør Anette (Sarah) 
 
5. Status i udvalget 
- Sarah sender invitationer til møde og andet til hele udvalget – folk har selv et ansvar for at deltage 
Der meldes ind til forbundet, at vi har lagt en plan gennem vores årshjul i forhold opgaver og 
forberedelser. Såfremt der er andre der vil lave noget og har ideer bør det gå via os, alternativt bliver 
det svært at ”drive” et udvalg. 
 
6. Dato for "nytårskur" 
- 8. maj 2015 i København 
 
7. Datoer for kommende møder 
- 12. april 2015 kl. 17.00 – skypemøde 
 
8. Evt. 

  
 


