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Diplomtræner uddannelse – Forbunds Specifik 
Projekt eller Praktik i Dansk Skøjte Union 

Formål Kursisten skal operationalisere sin nyerhvervede viden fra DIF-diplomtræner 
modulerne i en forbundsspecifik opgave. Det er centralt, at kursisten forholder sig til 
teorien, der er gennemgået på DIF-delen. Kursisten skal udvikle sine kompetencer i 
en praksisnær- og sports specifik sammenhæng, og oparbejde specialiserede 
kompetencer i et selvvalgt tema, som kommer både kursisten og forbundet til gode 
i form af ny viden, nye fremgangsmåder eller evalueringsformer.  

Omfang Min.30 timer (estimeret 30-50 timers arbejde) 

Pris 4.900 kr., der dækker vejledning, forberedelse, koordination, eksamination og 
evaluering. 

 

Vejledning Kursisten modtager 10 timers vejledning fra uddannelsesansvarlig i unionen. 
Uddannelsesansvarlig indhenter sparring og viden om skøjtespecifikke emner fra 
unionens sportsfaglige ekspert.     
Vejledning indgår ikke i de ovenstående timer.  

Eksamination Eksaminationen kan bestå af en af følgende formater:  

i. Kursisten og uddannelsesansvarlig evt. sammen med andre relevante 
parter (som har haft interaktion med kursisten) indgår i en dialog 
baseret på kursistens skriftlige produkt.  

ii. Kursisten fremlægger et oplæg om projektet/praktikken foran en 
gruppe af relevante modtagere.   

Evaluering Kursisten modtager godkendt/ ikke godkendt samt en mundtlig evaluering af 
forløbet. Kursisten modtager ydermere en kort skriftlig udtalelse vedr. forløbet 
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Indhold; enten som a) Praktikdel eller som b) Projektdel.  
Indholdet kan tage udgangspunkt i et eller flere moduler fra grunduddannelsen.  

a) praktik Træneren henter inspiration i et kendt eller ukendt praksismiljø. Dette kan 
eksempelvis være på et højere niveau internt i forbundet eller hos andre idrætter 
som DSU kan spejle sig i, hvor tiltag eller udviklingsmuligheder er aktuelle.   

Praktikdelen dækker over både observation, refleksion og interaktion  

Praktikdelen skal enten anvende eller formidle sin nye viden ift. En 
modtagergruppe: eks. Træner-kollegaer eller udøvere.  

Træneren udarbejder en synopse over sit praktikforløb, der afleveres til 
uddannelsesansvarlig  

b) projekt Træneren udarbejder et projekt baseret på en foruddefineret problemstilling eller 
arbejdsområde, som er udvalgt i samarbejde med den uddannelsesansvarlige. Dette 
vil være projekter, som skaber viden og udviklingsmuligheder eller belyser aktuelle 
problemstillinger for klubben og eller unionen.  

Dette projekt kan også være baseret på en praktik-observation eller refleksion. 

Træneren udarbejder en synopse, rapport eller evaluering, som afleveres til 
uddannelsesansvarlig.  
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