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Vigtig information og praktiske oplysninger 
om Instruktøruddannelsen 
Velkommen! Her er alt hvad du har behov for at vide i forbindelse med planlægning 
og beslutning af din deltagelse på uddannelsen.

Hvad er det første jeg skal gøre, når jeg ønsker at blive instruktør? 
Inden du begynder på instruktøruddannelsen, skal du eller din organisation indgå en aftale med en omsorgsgivergruppe, som ønsker 
mere viden om de grundlæggende færdigheder i arbejdet med børn og unge uden forældreomsorg. Denne gruppe skal bestå af 
minimum fire personer og vi anbefaler ikke mere end tyve mennesker, medmindre du har erfaring med at uddanne større grupper. 
I løbet af uddannelsen, underviser du en gruppe af omsorgsgivere fem til seks gange á tre-timers træningssessioner.   
   
Skal jeg studere og arbejde alene? 
Nej, du arbejder i en onlineklasse sammen med andre studerende som sparingspartnere, hvor både du og dine medstuderende vil få 
online support af Fairstart under uddannelsen. Det er ligeledes muligt at træne omsorgsgivergruppen sammen med en anden 
instruktørstuderende. 

Hvis du ikke har været der endnu, kan du opleve vores gratis demo som indeholder en introduktion og modul 1: Gå ind på www.
fairstartinstructor.com, klik Free demo, tilmeld dig med din e-mail og et password efter eget valg. Klik på Sign In og klik derefter på 
Enroll in Demo. Lær her hvordan du navigerer rundt på platformen.

Hvordan arbejder vi sammen i klassen, og hvordan støtter vi hinanden? 
Instruktøruddannelsen kræver en masse gruppearbejde, peer-vurderinger og peer-feedback. Derfor er fire deltager minimumskravet 
for en gruppe. Da alle gruppeaktiviteter finder sted online, behøver instruktørstuderende ikke at bo i nærheden af hinanden –men i 
stedet deltage i vores online klasseværelse fra forskellige placeringer rundt om i verden, hvilket kan gøre din uddannelse og udveksling 
af viden, endnu mere spændende.

Når du har gennemført uddannelsen, opfordres du til at afsætte tid til at udforske dit nye instruktørnetværk og fortælle verden, hvad 
du har at tilbyde.  

Hvornår kan jeg starte? 
Den første klasse starter den 16 januar, 2017.  Vi tilbyder efterfølgende løbende datoer for opstart af nye grupper af 
instruktørstuderende. 

Hvad koster uddannelsen? 
Prisen for instruktøruddannelsen er $ 999 USD pr. person. 
Vi har lige nu en introduktionsrabat på 25% eller $ 249,75 USD (indtil 30 juni 2017). 
Introduktionspris: $ 749,25 USD (ca. 4984,50 danske kroner). 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Gå ind på www.fairstartinstructor.com. Her kan du klikke på versionen Certified Instructor Education, klik på den blå knap 
ADD CIE101 TO CART, og gennemfør betalingsproceduren. Husk at skrive rabatkoden: intro 
Når du har gennemført betalingsproceduren, vil du modtage en e-mail med din tilmeldingskode og en guide til at tilmelde dig. 
Bemærk, at køb af kurset og tilmelding til kurset er to forskellige procedurer. Din betaling er gyldig til enhver klasse, så du behøver 
ikke at deltage på den første klasse som starter efter din betaling.

Modtager jeg et certifikat? 
Ja! Du vil modtage et diplom som dokumenterer, at du har afsluttet den Certificerede Instruktøruddannelse. 
Instruktøruddannelsen matcher niveau fem i den Europæiske Referenceramme for Kvalifikationer.

Uge:                 Tidsforbrug:                  Aktivitet:
Uge 1:  4 timer   Introduktionsmodul og Scorecard 1
Uge 2:  4 timer   Modul 1
Uge 3:  3 timer   Træne omsorgsgivere i session 1
Uge 4:  4 timer   Modul 2
Uge 5:  3 timer   Træne omsorgsgivere i session 2
Uge 6:  4 timer   Modul 3
Uge 7:  3 timer   Træne omsorgsgivere i session 4
Uge 8:  4 timer   Modul 4
Uge 9:  3 timer   Træne omsorgsgivere i session 5
Uge 10:                 4 hours   Modul 5
Uge 11:                 3 hours   Træne omsorgsgivere i session 9
Uge 12:                 4 hours   Modul 6
Uge 13:                 4 hours   Scorecard 2 (valgfrit: Træne omsorgsgivere i session 12)
Uge 14:                 6-10 hours     Module 7 – Eksamensprojekt
Total  50-60 timer


