Til alle fylkeslag for gjeterhund / gjeterhundnemnder:
Norsk Sau og Geit v/ Gjeterhundrådet har vedtatt å gå gjennom mal for instruktøropplæring NSG. Vi får òg
jevnlig henvendelser fra lag og nemnder rundt omkring i landet, der temaet har vært instruktører og
gjeterhundkurs. Vi ønsker derfor å sende ut noen spørsmål på høring, og håper at styrene i lag og nemnder
kan gi gjeterhundrådet tilbakemelding på disse, slik at vi kan ta med oss signalene videre i vårt arbeid.
(Vil bli sendt ut eget spørsmålskjema til alle instruktørene).

Svarfrist 27 mai 2020. Svar sendes på E-post til gjeterhund@nsg.no

Navn lag / nemd:
Instruktører / opplæring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hvor mange godkjente instruktører er det i ditt fylkeslag/-nemnd?
Hvor mange er det som er under utdanning?
Er det behov for flere instruktører?
Hvor mange nye instruktører har blitt ferdig utdannet de siste 3 årene?
- I tilfelle ingen, hva er årsaken?
Hvilken hovedinstruktør er det som har stått for utdanningen av instruktører i ditt lag/nemnd de
siste årene?
Er det nok hovedinstruktører, eller bør det være en for hver region, f.eks?
Er kravet for å bli instruktør godt nok i dagens regelverk?
Må alle instruktører ha samme utdanning, eller kan noen f.eks bli «treningsveiledere» med mindre
grundig utdanning enn en instruktør?
Burde det vært felles retningslinjer for instruktørutdanningen for hele landet?
Hva kjennetegner en god instruktør?
Hvordan blir instruktørutdanningen finansiert? Er det fylkeslaget/-nemnda eller den som er under
opplæring som dekker utgiftene selv?
Når var siste gang det ble holdt oppdateringskurs for de instruktørene som er ferdig utdannet?
Har alle instruktører i ditt fylke avholdt gjeterhundkurs i de løpet av de siste 3 årene?
Hvordan lønnes instruktørene Har fylkeslaget/-nemnda blitt enige med instruktørene om faste
takster, eller setter instruktørene prisen selv?
Er det inaktive instruktører i ditt fylke?
- I tilfelle ja, er disse kontaktet for å høre om de ønsker å bli strøket fra listen over
instruktører, eller om de ønsker oppdatering for å fortsette?

Gjeterhundkurs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hvor mange gjeterhundkurs har vært arrangert i ditt fylkeslag/-nemnd det siste året?
Er dere fornøyd med antallet?
Er dere fornøyd med opplegg og innhold?
Har kurset/kursene vært for nybegynnere, viderekommende, eller begge deler?
Har kurset/kursene vært arrangert av lokallag, fylkeslag/nemnd eller private?
Hvilken holdning har laget/nemnda til privat arrangerte kurs?
Har laget ditt inntekter av å avholde gjeterhundkurs?
Hva er cirkaprisen for å delta på kurs?
Hvem bestemmer prisen? Instruktør? lag/nemnd?

Er det andre ting dere ønsker å si noe om når det gjelder instruktører, opplæring eller kurs?
Tusen takk for hjelpen!

