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Till Landets Segelflygklubbar

Provkurser Lärarutbildning
Utbildningsgruppen har nu tagit fram ett underlag för en försöksverksamhet, för utbildning av
segelflyglärare i klubbarna.
I korthet ser det ut enligt följande:
Klubbens C-SEL, eller den han utser att vara handledare i klubben, är ansvarig för
utbildningen i klubben. Segelflyget ska godkänna den utsedda handledaren, och de som ska
vara lärare för utbildningen i den aktuella klubben.
Klubbarna utser lämpliga lärarelever, där kravet för att bli antagen är en segelflygtid på minst
150 timmar samt vara Steg-2 tränare. Det går även att göra färdigt sin lärarutbildning för dem
som redan har gått instruktörskursen på Ålleberg, och som i dag flyger som aktiva instruktörer
i klubbarna. Dessa genomför i så fall endast etapp 1.
Utbildningen ska genomföras under perioden 2013-14, dvs. ska utföras under max 2 år.
År 2015 går vi förmodligen in i ”EASA-världen”, vilket medför en reglering därifrån hur
lärarutbildningarna ska se ut, vilket inte är helt färdigställt och känt för Segelflyget i dagens
läge. Transportstyrelsen arbetar på detta, vilka segelflyget för en dialog med, och tidsplanen
för färdigställande är inte klarlagt än, men siktet för segelflyget är hösten 2014.
Utbildningen börjar med en genomgång för handledarna om hur verksamheten ska bedrivas,
vilket ska göras under en dag på Ålleberg i början av april.
Lärareleverna kommer till Ålleberg i vår (april-maj), och ska då avlägga ett skriftligt prov i
certifikatämnena, samt visa upp sina flygkunskaper utan krav på att kunna instruktioner.
Om lärarelevern då visar upp acceptabla kunskaper, så får han/hon åka hem till sin
hemmaklubb och börja läsa in instruktionerna, samt flyga igenom skolövningarna med
klubbens handledare och gå igenom kursplanen för etapp 1.
Kravet på att kunna instruktionerna utantill, som vi har i dag kvarstår.
När detta är klart, och den klubbens handledare anser att lärareleven kan undervisa i luften
samt på marken, får han/hon komma till Ålleberg och flyga igenom skolövningarna med
utbildningsgruppens lärare under 2-3 dagar, i samband med lärarkursen i juli. Vi flyger då
igenom 4-5 övningar med instruktioner och går igenom övriga i lektionssal där de ska kunna
instruktionerna, så som det går till idag.
Om lärareleven visar att han/hon kan detta, så får vidareutbildning fortsätta hemma i klubben
och flyga igenom utvalda flygövningar i etapp 2-3.
Då detta är klart, flyger lärareleven upp på Ålleberg, för examinering, vilket görs under några
dagar. Under denna examinering ingår skarp utelandning och spinnövning.
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I samband med dessa ”uppflygningar”, får lärareleven också genomföra sina teoriföredrag,
vilket också kan tänkas att det görs på klubben i samband med klubbens teoriundervisning
under överseende av klubbens handledare.
Då alla etapper är klara, avslutas utbildningen med en kortkurs i teori omfattande ledarskap,
pedagogik samt flygsäkerhet på Ålleberg av utbildningsgruppens lärare.
Krav på handledarna
Är ansvarig för kursen i klubben ska föra dagbok över all aktivitet såsom flygningar, teorigenomgångar, teorilektioner, föredrag m.m.
Utbildningen skall genomföras enligt anvisning ”Utbildningsplan för segelflyglärare och
segelflyginstruktörer”. Klubbarna kan bortse från de delar i anvisningen som berör enbart
flygning på Ålleberg.
Vid kursen ska lärare använda den litteratur som anges i lärarhandboken HSL samt SHB.
Lärare som ska genomföra utbildningarna i klubbarna, ska genomgå en kortare
handledarekurs på Ålleberg.
C-SEL ansvarar för att utbildningen genomförs på ett korrekt och säkert sätt i klubben.
Anmälan
Ni som är intresserade av att genomföra en lärarutbildning i er klubb anmäler sig snarast och
senast 1 mars i år till undertecknad.
Har du eller ni frågor om verksamheten, så är ni välkomna att kontakta utbildningsgruppen
genom Anders Blom enl. adressuppgifter nedan
Telefon 0515-37152
Mobil 070-6352173
E-mail anders.blom@segelflyget.se

Med vänlig hälsning

Anders Blom
Chefsinstruktör, Segelflyget
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