Nyborg, 17. juni 2020

Referat af møde i DHF’s UU
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 17.00 – 21.00
på Severin Kursuscenter, Middelfart
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov
Hansen (DBH), Ole Bruun Andersen (OBA), Jakob Vestergaard
(JV) og Ulrik Jørgensen (UJO).
Afbud fra Gitte Hornstrup Dahl (GHD).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Uddannelse af børne- og ungdomstrænere
Siden seneste møde er der indsamlet yderligere data vedr.
Træneruddannelsen (TRU). Vi er dog ikke helt i mål endnu.
Der er opstillet en liste over udbudte TRU-kurser i hele den
periode, hvor det nuværende materiale har været i brug – siden
1. januar 2017. Der mangler opfølgning på gennemførelse/aflysning i den første del af perioden.
Der indhentes p.t. oplysninger om, hvilke instruktører der har
været anvendt på de gennemførte moduler. DBH tilbød, at JHF
administrativt kunne bidrage til dette arbejde.
Når der er overblik over instruktørernes virke, er der basis for at
undersøge, om der i instruktørgruppen er tilstrækkelig viden om
læringsfilosofien og hvor der eventuelt er behov for optimering af
instruktørmaterialerne.
I forhold til udviklingen af en fælles, ensartet deltagerevaluering
af kurserne er der indhentet eksempler på surveys fra kreds 2
og HRØ.
Tina Black (TB) har oplyst, at det er muligt at anvende Hånd@ til
denne type evalueringer/surveys. UJO aftaler nærmere med TB.
DBH foreslog, at der tilsvarende udarbejdes et evaluerings/feedbackskema til brug for instruktørerne. Der var opbakning til
at gå videre med denne opgave.

Udvalget drøftede implementeringen af step 2 på Børnetræneruddannelsen (BTU). Arbejdet har været stillet noget i bero som
følge af Covid19-situationen.
UU ønsker at der rekrutteres 6-7 supervisorer, som har børnehåndboldens værdier og budskaber inde under huden til at gennemføre supervisioner af BTU-instruktører.
Udvalget gav udtryk for, at der generelt var et behov for at få
gjort status over den første sæson med ’den nye BTU’.
Data fra TB viser, at der i perioden fra 1. august 2019 er 64
individuelle brugere, som har benyttet sig af kursustilmelding via
håndbold-app’en. Der var enighed om, at der er behov for yderligere kommunikation om denne funktionalitet. DBH foreslog, at
der blev udarbejdet en tutorial, som demonstrerede dette.
Beslutninger:
 Når data på TRU-instruktører er indhentet, inviteres en
gruppe af hyppigt anvendte instruktører til et erfamøde, som skal afdække eventuelle forbedringsmuligheder i forhold til læringsfilosofi og instruktørmaterialer. Yderligere tiltag besluttes herefter.
 UJO/adm. udarbejder et forslag til en fælles, ensartet
deltagerevaluering på BTU/TRU samt et evaluerings/feedbackskema til instruktørerne.
 UU indstiller til, at BTU-arbejdsgruppen samles med
henblik på en et-års status for BTU.

Punkt 2

Børnehåndbold Symposium.
BN oplyste, at der nu er etableret en arbejdsgruppe. OBA og BN
deltager fra UU. Der sættes et møde op i arbejdsgruppen inden
sommerferien.
Siden seneste møde er der foretaget yderligere research i
forhold til mulige kursussteder – desværre uden positivt resultat.
Beslutninger:
 UU besluttede at placere Børnehåndbold Symposiet
2020 i Idrættens Hus, Brøndby.
 Eventuelle merudgifter til lokaler ved at benytte dette
kursussted må ikke lægges over på deltagerne.
Deltagerprisen skal ligge på samme niveau som
tidligere år.

Punkt 3

Trænerakademi i Aarhus.
I 2017 opstod idéen om at etablere en erstatning for den
tidligere eksisterende Danmarks Trænerskole i Aalborg. DHF’s
UU bakkede op om tiltaget og har efterfølgende sammen med
bl.a. DIF og andre specialforbund været repræsenteret i
forskellige møder, hvor der har været arbejdet med projektet
’Trænerakademi i Aarhus’.

På UU-mødet den 13. marts 2019 besluttede udvalget at DHF
fortsat skulle støtte op om projektet med henblik på etablering
af et tværidrætsligt trænerakademi i Aarhus.
Efter et møde den 22. marts 2019 er der ikke modtaget yderligere information om projektet.
Beslutning:
 På baggrund af den manglende kommunikation og
fremdrift i projektet besluttede UU at trække sig ud af
projektarbejdet. UJO meddeler dette til projektgruppen.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 4

Afvikling af UU-møder fremover.
Med afsæt i erfaringerne fra Covid19-perioden fremlagde BN
nogle tanker om afviklingen af UU-møder fremover.
Der var i udvalget enighed om, at man ikke kunne have færre
end fem fysiske møder og at disse primært skulle anvendes til
de overordnede strategiske drøftelser og beslutninger.
De fysiske møder kan suppleres af onlinemøder, som ikke nødvendigvis er fastsat i en langsigtet mødekalender.
Onlinemøderne kan anvendes til behandling af konkrete sager
og delspørgsmål, til korte orienteringer og opsamling/opfølgning.
OBA påpegede, at onlinemøder også kan anvendes til forberedelse af de fysiske møder.
Der er fortsat et ønske om forudgående udsendelse af skriftlig
orientering og supplerende materialer - gerne mere kortfattet,
men til gengæld tidligere ud.

Punkt 5

Kursusmarkedet.
På baggrund af nogle cases fra foråret drøftede udvalget
forskellige aspekter i forhold til kursusmarkedet og kursusudbud
fra andre institutioner og organisationer.
Der er i udvalget en klar erkendelse af, at DHF ikke har og ikke
kan have monopol som udbyder af trænerkurser. Derfor vil
trænere og eksperter – uanset stærk eller løsere tilknytning til
DHF - kunne hyres til opgaver hos andre udbydere.
Udvalget ønsker desuden, at DHF’s officielle Facebook-grupper
o.l. ikke anvendes til promovering af andre organisationers
kurser med mindre, at dette er foranlediget af UU.
Til gengæld er der et ønske om, at forbundets Facebook-grupper også kan anvendes til markedsføring af relevante events
arrangeret af distriktsforbund/kredse/region.

Drøftelsen resulterede også i en erkendelse af, at der er behov
for en overordnet debat i udvalget om tilgangen til de formelle
kurser, inspirationskurser, onlinekurser og afbalanceringen af
disse.
Punkt 6

Orientering.
a. Fra formanden
BN er af FU blevet spurgt, om DHF selv kan afvikle onlinekurser. Til det har BN svaret, at det er et spørgsmål om manpower – og økonomi. Det er umiddelbart UU’s holdning, at det
vil være bedre at købe en sådan ydelse af en underleverandør,
lige som det f.eks. er tilfældet mht. IT-udvikling.
BN og OL deltager i et møde med Lene Karsbæk ang. strategi
på uddannelsesområdet.
BN ønsker, at der administrativt afsættes mere tid til uddannelse, så der er overskud til at tænke fremad og ’komme op i
helikopteren’.
b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
DBH oplyste, at der i JHF afholdes ’Børnetrænerens dag’ den
29. august.
JHF har desuden planer om en EM-inspirationsevent søndag
den 13. december.
DBH orienterede også om det aktuelle samarbejde med FHF om
udbud og afvikling af onlinekurser.
OBA fulgte op med at oplyse, at FHF på de seks afviklede
onlinekurser i maj havde haft 176 deltagere (i genemsnit tæt på
30 deltagere).
FHF har besluttet, at der ikke udbydes kurser i august, men først
fra omkring den 1. september, hvor der vil blive udbudt fysiske
kurser suppleret med onlinekurser.
Der er også i den kommende sæson planer om nogle kursusforløb internt i enkelte foreninger.
Desuden vil FHF gøre mere ud af instruktørsamlinger med både
et fagligt og et socialt indhold.
c. Fra udviklingsafdelingen
UJO arbejder p.t. på at få etableret afvikling af Testkursus – del
1+2 på Færøerne foranlediget af det færøske forbund (HSF).
Afstemningerne om ’Årets træner 2019/20’ er gennemført med
stor deltagelse fra de stemmeberettigede.
Der er taget initiativ til, at instruktører lettere kan få adgang til
vores træningsvideoer, som det blev efterspurgt på seneste UUmøde.

Punkt 7

Eventuelt.
Intet at referere.

UJO

