SKÅNES & BLEKINGES
SEGLARFÖRBUND
Exempel hur rapporteringen för LOK-stöd och SISU utbildningstimmar kan se ut för Seglarskola med halvdagar som pågår i två
veckor: (denna kan även appliceras på träningsverksamheten)
Seglarskola - Tid:

LOK-stöd

08.00-09.00

SISU - 2

09.00-10.00

LOK-stöd

10.00-11.00

SISU - 1

11.00-12.00

SISU - 3

SISU 1

SISU 2

SISU 3
1h

49kr x 4 grupper*

196 kr
1h
1h

Ny grupp
13.00-14.00

LOK-stöd

14.00-15.00

SISU - 1

15.00-16.00

Kan ej rapporteras

16.00-17.00

SISU - 2

49kr x 4 grupper*

196 kr
1h
1h

Per dag:
Per vecka:

392 kr
1 960 kr

Per kurs:

3 920 kr

*uppgifter om hur det är sammanställt finns nedan
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SKÅNES & BLEKINGES
SEGLARFÖRBUND
Info om exemplet ovan:
SISU 1: Kan rapporteras som ”Lärande för barn”, ”Lärgrupp” eller ”Kurs”. Här
rapporteras instruktörerna + deltagarna.
SISU 2: Rapporteras som ”Lärgrupp” - Genomförande av planeringen. Här
rapporteras endast instruktörerna.
SISU 3: Rapporteras som ”Lärgrupp” - planering och utvärdering. Denna grupp
ligger ”utanför” seglarskolan tider och därför rapporteras endast instruktörerna.
LOK: Här rapporteras instruktörerna + deltagarna
Parametrar i exemplet ovan:
2 instruktörer i Seglarskolan
2 hjälpinstruktörer
16 elever - 10 halvdagar x 2 grupper
LOK: 1 ledare + 3 deltagare. Minst 60min
Ledarstöd = 21kr
Extra ledarstöd = 5kr
Deltagarstöd = 7kr
SISU: 1 ledare + 2 deltagare. Minst 45min
Exemplet ovan kan enkelt appliceras på träningsverksamhet i olika former.

Övrig info:
Under en seglarskola är det tillåtet att redovisa ett tillfälle
LOK-stöd per kurs. D.v.s. att eleverna får endast rapporteras
en gång per dag medans instruktörerna kan redovisas flera
gånger. Många unika grupper är fördelaktigt pedagogiskt,
säkerhetsmässigt och för bidragen, dock mer arbete för
administrationen.
Rapporteringen av SISU-utbildningstimmar får endast
motsvara 1/3 av seglarskolan, dock finns det möjlighet att
redovisa instruktörerna vid sidan av som en lärgrupp.
Seglingen och våra seglarskolor har tillåtelse att redovisa och
rapportera 5h per seglarskoledag, uppdelat i två
huvudgrupper - en med elever och ledare och en med endast
ledare.
Det viktigaste för klubbarna är att försöka rapportera både
SISU-utbildningstimmar och LOK-stöd.

Vill du veta mer?
Kontakta din konsulent hos Skåneidrotten: http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Personal/
Kontakta klubbkonsulenten för Blekinge & Skånes Seglarförbund: oscar@ssf.se
Skånes Seglarförbund | Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2 |215 32 Malmö| e-post info@sksf.se www.svensksegling.se/Distrikt/skanesseglarforbund |
Org. nr 846002-7868 | Bankgiro 561-9614

