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Farsta 2021-12-0827 

Utskottet för hundägarutbildning 
riktlinjer för validering av                                                  

SBK instruktör specialinriktning och 
SBK lärare specialinriktning. 

 

SBK instruktörs- och SBK lärarutbildning är grunden för samtliga 
instruktörs-/lärar-utbildningar inom Svenska Brukshundklubben (SBK).  

 

• Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara certifierad SBK instruktör/lärare. 
• SBK instruktörs/SBK lärarutbildning är grunden till att bli instruktör/lärare inom SBK. I 

dessa utbildningar får deltagarna grundkunskap om SBK:s organisation, 
policydokument, hundkunskap, inlärning, pedagogik mm.  

• Som SBK instruktör/SBK lärare får man kunskap och verktyg för att känna sig trygg i 
sin roll som instruktör/lärare. Det är grunden för övriga utbildningar med 
specialinriktningar inom SBK. 

• Med lika förkunskapskrav inför validering till SBK utbildningar med specialinriktningar 
sker en kvalitetssäkring av certifierad SBK-utbildare inom organisationen.  

• Med tydliga rekommendationer och förkunskapskrav inför validering till SBK 
utbildningar med specialinriktningar underlättas arbetet för lokalkubb eller distrikt 

• Rekommenderad tid för examinatorns administrativa arbete ca 5 timmar. 
• Rekommenderad prissättning 50% av ordinarie SBK instruktör specialinriktning /SBK 

lärare specialinriktnings utbildningskostnad.  
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Vid ansökan av validering krävs:  
• Skriftligt intyg på valideringsgrundande meriter, alternativt muntlig rekommendation 

av valideringsgrundande meriter. 
• Valideringsschema 

Utförande av validering: 
 

Validering till SBK instruktör special inriktning: 

• Ansökan om validering till instruktör special inriktning sker från lokalklubb eller 
distrikt. 

• Valideringsunderlag för respektive specialinriktning tillhandahålls från utskottet för 
hundägarutbildning. 

• Distriktet utser en certifierad SBK lärare som examinator, vilken granskar och 
godkänner valideringsunderlaget.  

• Efter godkänd validering erhåller SBK instruktör specialinriktning certifikat utfärdat av 
arrangerande distrikt. 

 

Validering till SBK lärare special inriktning: 

• Ansökan om validering till lärare inom special inriktning sker från distrikt till utskottet 
för hundägarutbildning.  

• Valideringsunderlag för respektive specialinriktning tillhandahålls från utskottet för 
hundägarutbildning. 

• Utskottet utser en certifierad SBK lärare som examinator, vilken granskar och 
godkänner valideringsunderlaget.  

• Efter godkänd validering erhåller SBK lärare specialinriktning certifikat utfärdat av     
utskottet för hundägarutbildning. 

 

 

 


