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BEKREFTELSE PÅ PRAKSISPLASS
Bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen, deltid 4 år
Høgskolen i Innlandet (HINN) skal ved søknad om opptak til studiet ha tilsendt bekreftelse fra søker på at en
klubb/idrettslag har sikret studenten praksisplass som trener minimum det første studieåret. Bekreftelsen skal være
underskrevet av søkeren og av kontaktperson/leder i klubben/idrettslaget. Ved behov kan studenten utføre praksis ved
flere klubber/idrettslag, eller bytte klubb/idrettslag underveis i studieløpet. Ved studiestart vil praksisklubb motta en
treparts praksisavtale med mer detaljert informasjon om ansvarsfordeling mellom studenten, praksisklubb og
høgskolen.
Studiet krever stor grad av selvstendighet og modenhet av studenten, og er primært for studenter med trenererfaring.
Det stilles krav til aktiv deltagelse på digitale og fysiske samlinger, og tverrfaglighet og studentaktive læringsformer er
viktige prinsipp for undervisningen. Trenerpraksis har stor plass i studiet og det er ønskelig at en person i klubben/
idrettslaget kan veilede studenten gjennom praksis. Det tilbys et trenerveilederkurs til en representant i
klubben/idrettslaget som kan dekke denne rollen.
Om trenerpraksisen:
•

Praksis 1. studieår består av minimum 45 timer trenerpraksis. Fokuset i emnet er rettet mot barneidretten.

•

Praksis 2. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis. Treneren utfordres til å rette blikket innover for
å kunne ha en aktiv rolle i egen utvikling. Fokuset i emnet er hovedsakelig rettet mot ungdomsidretten.

•

Praksis 3. og 4. studieår består tilsammen av minimum 90 timer trenerpraksis. Treneren utfordres til å ha en
kritisk og refleksiv tilnærming til egen trenerrolle og trenerpraksis. Fokuset i emnet retter seg mot utvikling og
prestasjon for utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltagelse.

Bekreftelsen er et internt dokument, og skal ikke brukes eksternt
Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling:
Søkers navn:

Fødselsdato:

Praksisklubb/idrettslag:

Idrett:

Kontaktperson klubb/idrettslag:

Epost kontaktperson:

Sikret praksis i perioden (dato/årstall fra - til):

Klubben/idrettslaget ønsker å delta på
trenerveilederkurs (dette er kun en
interesseavklaring): Ja / Nei

Dato og signatur fra søker:
……………………….…………………………………........................................................................................................
Dato og signatur fra kontaktperson:
...................................................................……………...................................................................................................
Bekreftelsen lastes opp som vedlegg til søknad om opptak. I tillegg skal studenten sende bereftelsen til
praksisansvarlig ved HINN, Turid Domaas Berge, på epost: turid.berge@inn.no innen søknadsfristen.
Eventuelle kommentarer:

Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

postmottak@ inn. no
http://www.inn.no
Org. no. 918 108 467

Telefon:
+ 47 62 43 00 00
Telefaks:
+ 47 62 43 00 01

