Översyn av kursplan 130805

Grundkurs hundägarutbildning
Grundkursen vänder sig till hundägare som söker sig till Brukshundklubben för att lära
hunden grundläggande lydnad, vanligtvis benämns det ”allmänlydnad”.
Grundkursen kan lokalt ha olika benämningar som:
Valpkurs, Allmänlydnadskurs, Vardagslydnadskurs o.s.v.
Grundkursen genomförs förslagsvis under åtta kurstillfällen á 2-3 studietimmar. Vid de
första fyra tillfällena är det bra att hålla kurs en gång/vecka, för att hundägarna ska få
kunskap att träna sina hundar. Lägg gärna de återstående fyra träffarna varannan vecka, så
att det blir mer utrymme att träna mellan kurstillfällena.
Flera författare som skrivit kurslitteratur har också utarbetat arbetsplaner till litteraturen.
Dessa är godkända av Studiefrämjandet, vilket bland annat innebär att de är pedagogisk
anpassade i enlighet med folkbildningens pedagogik och kan bedrivas som studiecirklar.
Använd med fördel litteratur och arbetsplan det höjer kvalitén på utbildningen.

Kursplan grundkurs
Reviderad 2013 08 05

Målgrupp:

Hundägare med hundar i ålder från ca 3 månader
Medlemskap är obligatoriskt

Mål:

”Allmänlydnadspasset”
- nå grundläggande kunskap att lära hunden allmänlydnad
- nå grundläggande kunskap om hundens skötsel
- nå grundläggande kunskap om ansvarsbestämmelser

Omfattning:

20-25 studietimmar teori och praktik

Kursledare:

SBK instruktör allmänlydnad
Kursen bedrivs som studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet

Deltagare:

5-8 personer/ kursledare

Innehåll:

Vem är hunden
- hundens utveckling
- kommunikation
- läsa hunds beteende

4 tim

Relation hund – människa
- trygghet, samarbete och bestämmande
- hur bygga upp en trygghetsbas
- hur utveckla samarbete utifrån individuella
förutsättningar
- hur dra gränser och bestämma över hunden

4 tim

Kommunikation hund - människa
- hundens kropps- och ljudsignaler
- kommunikation - relation
- hundens attityd till samarbete

2 tim

Inlärning
- vad innebär positiv förstärkning
- belöning och belöningsintresse
- motivation
- association
- aktivitet – passivitet
- ordkunskap och inlärning av ord
”sitt, ligg, fot, hit m.fl. enl. önskemål”

7 tim

Hundars individuella egenskaper
- hundägarens förhållningssätt till olika egenskaper

1 tim

Aktiveringsövningar

2 tim

Hundens skötsel

2 tim

Hundhållning och ansvarsbestämmelser

1 tim

Organisationskunskap
1 tim
- Information om lokalklubben
- Info om Svenska Brukshundklubben och medlemsförmåner
2

