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godkänd	utbildning	erhåller	du	två	licen-
ser:		
1.	 Almega	 Friskvårdsföretagens	 PT-li-
cens	som	från	2019	är	branschstandard	i	
Sverige.	 Lillsveds	 Folkhögskola	 är	 god-
känd	 för	 delegerad	 licensieringsrätt.	 Li-
censierade	 PT	 från	 Lillsved	 och	 andra	
godkända	 utbildare	 finns	 registrerade	
på	ptlicens.se.			 	
2.	 Utbildningen	 är	 också	 godkänd	 av	
Europe	 Active,	 EA	 (fd.	 EHFA).	 EA-licen-
sen	 du	 får	 gör	 dig	 attraktiv	 på	 arbets-
marknaden	utanför	Sverige.	
	
Ledarskap	och	coaching	
En	 viktig	 del	 i	 kompetensen	 är	 att	 leda	
och	 coacha	 andra	 människor.	 Vi	 lägger	
stor	vikt	på	förändringsarbete	och	mötet	
med	 individer	 och	 grupper.	 Grunden	 i	
detta	 är	 kunskap	 om	 människors	 bete-
ende.	
	
Hälsoentreprenörskap	
Vi	utgår	från	ett	entreprenöriellt	lärande.	
Detta	 innebär	 att	 du	 lär	 dig	 att	 arbeta	
projektinriktat	och	verklighetsförankrat.	
	
IKT-kompetens	
Distansarbetet	sker	via	digitala	plattfor-
men	 itslearning.	 Allmänna	 datakun-
skaper	är	tillräckliga.	
	
Aktivt	deltagande	
Kursen	 förutsätter	 aktivt	 och	 regelbun-
det	deltagande,	såväl	på	Lillsved	som	på	
nätet.	
	
Kursintyg	
För	 att	 erhålla	 kursintyg	 krävs	 att	 du	
uppnår	 fastställda	 krav	 på	 såväl	 den	
praktiska	som	teoretiska	delen	av	utbild-
ningen.	
	
Kursledning	
Kursledningen	 består	 av	 välutbildade	
och	erfarna	lärare	från	Lillsveds	idrotts-
folkhögskola	 samt	 gästföreläsare	 med	
branschkompetens.	
	

Kursmaterial	
Som	 kursmaterial	 används	 obligatorisk	
litteratur,	fördjupningslitteratur,	digitala	
resurser	och	internet.	
	
Samlingar	på	Lillsved	
Hösten:	Två	femdagarsträffar	
Våren:	Tre	femdagarsträffar		
	
Kursinnehåll	
Praktiska	och	 teoretiska	moment	som	
behandlas	under	året	
o Anatomi	
o Fysiologi	
o Näringslära	
o Screening	och	tester	
o Träningslära	
o Coachande	ledarskap	
o Förändrings-	och	motivationsarbete	
o Kommunikation	
o Holistisk	träning	
o Hälsopromotion	
o Personlig	tränare	med	kompetens	för	

• Styrketräning	
• Rörlighetsträning	
• Pulsbaserad	träning	
• Funktionell	träning	

o Entreprenörskap	
o Starta	eget	
o HLR	
o Säker	träning	
o Anpassad	träning	för	gravida	och	seni-

orer	
	

Kursplan för seniorkurs, Må Väl, 
25 %  
Lillsved	samarbetar	med	Värmdö	för-
samling	för	att	bredda	innehållet	och	nå	
ut	till	fler	seniorer.	Kursen	anpassas	så	
att	den	är	öppen	både	för	tidigare	kurs-
deltagare	som	vill	komma	tillbaka	och	
nya	intresserade.	

Vi	träffas	tisdagar	under	13	veckor.	En	
av	träffarna,	kommer	att	vara	på	
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7. Utvärdering  
Utvärderingsplan	för	långkurser	
	

1. Förväntningar.	
2. Fortlöpande	linjemöten	med	upp-

följning	 och	 utvärdering	 av	 äm-
nen,	projekt	och	tillval.	

3. Uppföljning	 av	 innehåll	 i	 kurser,	
arbetsmetoder	 utifrån	 deltagar-
samtal,	moment-	och	ämnesutvär-
deringar	och	lokala	planer.	

4. Gemensam	 utvärdering	 för	 flera	
folkhögskolor.	

5. Enkät	”Vad	hände	sedan?”	 i	sam-
band	med	Lilla	elevträffen.	

6. Pedagogisk	utvärdering	av	läsåret.
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För	 kortare	 kurser	 och	 samverkanskur-
ser	 görs	 utvärderingar	 med	 hjälp	 av	

formulär	 utarbetat	 i	 samråd	 med	 sam-
verkanspart.	

8. Försäkringar  
Lillsved	har	 tecknat	en	kollektiv	olycks-
fallsförsäkring	 för	 samtliga	 deltagare.	
Försäkringen	 gäller	 även	 utanför	 lekt-
ionstid.	 Vanliga	 inskränkningar	 finns	 i	
försäkringen	när	det	gäller	riskfyllda	ak-
tiviteter.	Om	du	behöver	hjälp	kontaktar	
du	skolkansliet	på	administrationen.	Du	

har	eget	ansvar	för	egen	egendom.	Vi	re-
kommenderar	att	du	tecknar	en	hemför-
säkring.	 Hälsocoach	 och	 Personlig	 Trä-
nare	 på	 distans	 har	 en	 behandlingsska-
deförsäkring	till	en	extra	kostnad	på	100	
kr	(ingår	i	serviceavgiften).	

9. Disciplinära åtgärder 
Avstängning	eller	avskiljning	från	studier	
eller	boende	kan	ske	i	följande	fall:	
• Underlåtit	 att	 betala	 kost	 och/eller	

logi	
• Brutit	mot	skolans	drog-	och	alkohol-

policy	
• Ej	deltagit	i	undervisningen	i	tillräck-

lig	utsträckning	
• Uppträtt	hotande,	kränkande	eller	på	

annat	sätt	brutit	mot	skolans	policy	
• Uppträtt	 störande	 eller	 åsamkat	 ska-

dor	 på	 internatet	 eller	 på	 annan	 av	
skolans	egendom.	

• Ej	 följt	 det	 påskrivna	 hyresavtalets	
regler	 och	krav.	Alla	 internatboende	
har	eget	hyresavtal	som	ska	vara	på-
skrivet	av	hyresgästen.	

• Vid	 förseelse	 av	 mindre	 art	 utfärdas	
muntlig	varning,	därefter	en	skriftlig	
varning.	 Vid	 tredje	 förseelse	 av	
mindre	 art	 avhyses	 deltagaren	 från	
vidare	studier	och	boende.	

• Vid	 grövre	 förseelse	 kan	 deltagaren	
avhysas	direkt	från	vidare	studier	och	
boende.	

Skolan	 arbetar	 för	 deltagarens	 bästa	 så	
långt	 som	möjligt.	 Det	 innebär	 i	 ekono-
miska	 ärenden	 att	 en	 avbetalningsplan	
kan	upprättas	i	samråd	med	deltagaren.	I	
andra	fall	är	skriftlig	varning	efter	samtal	
innan	avstängning	möjlig	vid	mindre	för-
seelse	eller	då	det	finns	anledning	att	tro	
att	bättring	kan	ske.	








