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➢ Bakgrunn

○ Ønske og behov for flere instruktører

○ Behov for oppdatering av I2-utdanningen

○ Tilbakemelding fra tidligere kandidater, negativt omdømme

➢ Mål

○ Kompetente og engasjerte instruktører

○ At kandidatene under I2-utdanningen oppnår/opplever

■ læring og økt kompetanse

■ mestringsfølelese 

■ fellesskap 



➢ HI-enes svar på spørreundersøkelsen

➢ To samlinger

○ Ansvar for forberedelser forblir i klubbene

○ Likere forberedelser uavhengig av klubb

○ Fagligstøtte og fellesskapsfølelse mellom kandidatene

○ Modning mellom samlingene

○ Kostnad og tid (tilbakemelding fra HI)

○ Obligatorisk (tilbakemelding fra HI)

○ Avhengig av I1-er for gjennomføring

○ Vanskelig gå tilbake dersom vi velger denne modellen 

(kompetansen forsvinner)

○ Ulempe for klubber med lang reisevei

○ Frafall mellom samlingene 

Forslag til ny I2-utdanning



Forslag til gjennomføring

➢ To helgesamlinger (fredag-søndag)

○ 1. samling (kandidatene kommer forberedt)

■ Gjennomgang av teori

■ Holde leksjon med tilbakemeldinger

○ Mellom samlinger

■ Forbedre leksjonsopplegg

■ Øve på å holde leksjoner

○ 2. samling

■ Teoretisk og praktisk eksamen



➢ Kandidatene

○ Forventningsavklaring 

■ Utdanning, ikke kurs!

○ Videoeksempel på leksjoner

○ Gjennomgang av pensum (for hele utdanningsløpet). Kjernestoff

○ Pensumlitteratur og informasjon på nett 

○ Være tydelige på hva vi tester 

➢ Eksaminatorer 

○ Nivå for tilbakemelding til kandidater

○ Nivellering 

➢ HI-er

○ Hva innebærer I2-utdanningen? Krav til forberedelser

○ Bedre tilbakemelding til HI-ene om kandidatene for videre lokal 

oppfølging

Tiltak uavhengige av ny organisering



Arbeidsgruppens foreløpige 

anbefaling

➢ Nye rammebetingelser

○ Sesongen 2020 er et unntaksår

➢ Tilbakemeldingene på spørreundersøkelsen

➢ Justering av eksisterende I2-utdanning

○ Evaluering



Sesongen 2020...årets samling?

➢ Gjennomføring som tidligere, men med noen justeringer

➢ Overholde myndighetens retningslinjer for smittevern

○ Praktisering av avstandsregelen 

➢ 11 kandidater påmeldt i 2020

○ Østre Æra?

○ Når avholdes samlingen?

○ Når tas beslutningen??


