
Ny 2020
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Godkjent av NKKs Sportshundkomite  (dato)

Godkjent av studieforbundet natur og miljø (dato)
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Utgitt av Norsk Kennel Klub, gjeldende fra 01.01 2021

Norsk Kennel Klub har utarbeidet utdanningsplaner for en ensartet instruktørutdannelse.

Ø Trinn I utdannelsen er grunnutdanningen for instruktører innen all grunnopplæring av hund.

Ø Trinn II er spesialutdanning innen de ulike sektorene: brukshundarbeid,

Agility, Lydighet, RIK og Jakt.

Ø Trinn III instruktører utdanner nye NKK – instruktører

Kurs for å bli trinn III-instruktør vil bli avholdt etter initiativ fra Kg i de ulike sektorene, og blir fortløpende
oppdatert på NKKs internettsider www.nkk.no under kurs/utdanning, instruktørutdanning. Man kan også
kontakte NKKs administrasjon for informasjon om planlagte kurs.

Trinn III instruktører skal utdanne Trinn I, samt Trinn II instruktører innen eget spesialfelt

Norsk Kennel Klubs mål er å kvalitetssikre at trinn III instruktørene har en ensartet utdanning, der man sikrer at
kandidatene både har teoretisk og praktisk kompetanse i de sektorene de skal undervise i, samt har den
pedagogiske kompetanse som trengs.
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Hovedstyrevedtak
46- Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet Hovedstyret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til
tillitsverv og inntektsbringende virksomhet. Generell informasjon om dette tema oversendes klubber, forbund og
regioner. Problemstillingen tydeliggjøres i ulike utdanninger, etiske retningslinjer og tas inn i mandat for
særkomiteer, fagkomiteer og kompetansegrupper.

For nærmere beskrivelse se «Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet», som er publisert på NKKs
nettsider.

Økonomisk støtte til kurs
Vi gjør oppmerksom på at mange studieplaner er godkjent av Studieforbundet Natur & Miljø. Disse er det mulig
å  søke  økonomisk  støtte  for.  Ikke  alle  NKKs  utdanningsplaner  for  instruktørerutdanning  er  godkjent  i
Studieforbundet Natur og Miljø. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Norsk Kennel Klub
eller Studieforbundet Natur & Miljø.

Krav og utdanning for å bli godkjent instruktør trinn III

Formelle krav

· Være godkjent trinn II instruktør (gjelder ikke IGP trinn II uten gruppe C-godkjenning)

· være medlem i NKK- samarbeidende klubb/ forbund

· akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler

· Med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb/organisasjon og respektive KG som
instruktør trinn III på grunn av sine organisatoriske og pedagogiske evner

Praktiske krav

· ha avholdt 100 timers instruksjon/trening innen sitt fagfelt som godkjent trinn II instruktør

Kun personer som oppfyller ovennevnte krav kan delta på NKKs kurs for instruktører trinn III

Kurset er tenkt gjennomført på en langhelg, torsdag kveld til søndag ettermiddag, etter følgende modell,

Del 1   Felles for alle sektorer
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Utdanning av trinn 1 instruktører

- generelle NKK regler og lovverk

- det å arrangere instruktørkurs

- pedagogikk i teori og praksis

- atferd og lærings-teori

 - sensorarbeid

Del 2   Hver sektor for seg

Utdanning av trinn 2  

- regler og lovverk knyttet opp mot egen sektor

- de ulike øvelsene, teori og praksis

- pedagogikk i praksis

Utdanningskort:

Praktiske og teoretiske leksjoner godkjennes og kvitteres ut underveis i kurset.

Avsluttende skriftlig oppgave sendes inn i etterkant, og godkjennes med minst sektorens ansvarlige trinn III
instruktør.

Når kurset er gjennomført og alle krav godkjente sender kursansvarlig/Trinn 3 instruktøren inn utdanningskortet til NKK ,
med kopi til kandidaten. Der vil det bli framlagt for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub, sportshundkomiteen. Man
får da status som instruktør, trinn III i spesifikk gren i Norsk Kennel Klub

Unntak:

Dersom man er trinn III innen en gren, og så velger trinn II-utdanning innen en annen gren, vil man automatisk
få godkjent trinn III autorisasjon i ”ny” gren når man kan dokumentere avholdt  100 timer instruksjon/trening
innen ”nytt” fagfelt.

NKK ønsker et så bredt samarbeid som mulig mellom de ulike sektorene og trinn III utdanningen er derfor lagt

Gmail - Fwd: HØRING - utdanningsregler instruktører trinn III https://mail.google.com/mail/u/1?ik=1d138ce549&view=pt&search=a...

6 of 17 16/06/2020, 10:22



opp på denne måten, slik at man kan dra gjensidig nytte av hverandre når det gjelder instruktørutdanningen.

NKK organisasjonens mange samarbeidende klubber, og det brede spekteret av ulike sektorer gir nyttig læring
og erfaring gjennom en felles del 1.

Instruktørens ansvar ovenfor Norsk Kennel Klub

Som ferdig utdannet instruktør med offisiell godkjenning fra NKK har man et stort ansvar. Som NKK- instruktør
representerer man ikke bare seg selv og sin klubb lenger, man representerer også NKK, og dermed hele det
organiserte hundeholdet. Dette er det også viktig å merke seg for samarbeidende klubber/organisasjoner som
anbefaler kandidater til instruktør trinn III-utdanningen.

For å opprettholde sin kompetanse og ferdigheter oppfordres alle NKKs instruktører til å holde kurs, lede
treningsgrupper, samt delta på evt. instruktørsamlinger som avholdes.

Anbefaling fra NKKs kompetansegruppe/klubb

Det er et stort ansvar å anbefale en instruktør. Instruktørene er en del av NKKs ansikt utad. Klubben/KG skal derfor
ha god kjennskap til medlemmer som ønsker en slik anbefaling. Det er faktisk ikke alle som er like egnet til å være
instruktører. Klubben/KG bør derfor forespørre de i miljøet som er egnet til å vurdere en slik sak. Er det et medlem
man ikke kjenner godt nok, kan man innkalle vedkommende til intervju.

Klubben/KG skal bruke følgende grunnlag for å anbefale en instruktør:

Kandidaten skal:

Ø være medlem av NKK, samarbeidende klubb, eller NRH

Ø vise stor interesse for hundesaken

Ø vise gode organisatoriske og pedagogiske evner

Ø forplikte seg til å virke som trinn III instruktør

Ø akseptere og følge de til enhver tid gjeldende regler

Hvis disse kriteriene er oppfylt anbefales vedkommende både av sin klubb og av sin

kompetansegruppe
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KURS SOM AVHOLDES AV TRINN III INSTRUKTØREN

NKK trinn III instruktør kan avholde følgende:

* Avholde trinn I-kurs, grunnopplæring av hund

* Avholde trinn II-kurs innen sitt spesialfelt

* Utdanne nye trinn III-instruktører
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GJENNOMFØRING AV INSTRUKTØRKURS TRINN III

Kompetansegruppene fra de ulike sektorer står som ansvarlig arrangør, trinn III kurs arrangeres fortrinnsvis
hvert 5.år

Kompetansegruppene kan be medlemsklubber/-forbund i NKK og deres avdelinger, eller organisasjoner
tilsluttet NKK stå for den praktiske gjennomføringen av kurset. KG skal engasjere instruktører trinn III fra de
ulike sektorer som faglig ansvarlig. De er også ansvarlig for å bestille evt kursmateriell.

Det er arrangøren som skal forestå all korrespondanse med kursdeltagere og NKK vedrørende kurset.

Arrangørens oppgaver

·   Søke NKK (eget skjema?) om avholdelse av kurs innen angitt søknadsfrist. Man får da tilsendt kurspakke
med informasjon til arrangør, instruktør og kursdeltagere pr. e-post.

·   Oppnevne kontaktperson - som er arrangørens ansvarlige for at kurset avvikles etter NKKs
utdanningsplan. Kontaktpersonen tar hånd om all korrespondanse og kontakt med NKK. Kontaktperson og
instruktør kan være samme person om ønskelig, men ikke nødvendigvis.

· Finne egnet kurssted.

· Ta imot påmeldinger fra deltagere som fyller kravene til å gå på kurs.

·   Engasjere trinn III instruktører fra de ulike sektorer i samarbeid med de respektiv KG´er. Instruktørene bør
ha erfaring fra å avholde trinn II kurs i egen sektor. Instruktørliste finnes på www.nkk.no

·   Kontakte NKK hvis det oppstår problemer underveis.

Trinn III instruktørene på kurset skal

* Fortløpende vurdere kursdeltagernes teoretiske og praktiske ferdigheter

* Sørge for at det blir sammenheng mellom teori og praksis.

* Påse at alle kursdeltagerne får gjennomføre minst en teoretisk og en praktisk leksjon, som bedømmes, og
ved bestått karakter kvitteres for på utdanningskortet. (fylle ut skjemaet ”mal for bedømming av
kandidatleksjon”, som brukes som tilbakemelding til kandidaten

* Sørge for at kurset gjennomføres i tråd med utdanningsplanen.

Instruktøren har mulighet til å utnytte andre krefter, for eksempel andre trinn II eller III instruktører, eller andre
som har særlig kompetanse om spesielle emner.

Det er imidlertid trinn III instruktøren som er faglig ansvarlig for at kurset gjennomføres i henhold til NKKs
utdanningsplan.
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MÅLBESKRIVELSE MED KRAVNIVÅER

Ved beskrivelse av utdannelsesmålene brukes begrepene:

- kunnskaper

- ferdigheter

- holdninger

Det vil bli stilt krav til deg på alle tre områder for at du skal kunne bli godkjent som instruktør. Kravene til
holdninger er gjengitt i de formelle kravene, og skal reflektere det synet samfunnet har på godt og etisk riktig
hundehold.

Kunnskapsmål:

God kunnskap: Veilede, analysere og utdype Kandidaten skal ha god forståelse av pensum og kunne
bruke denne kunnskapen i praktisk instruksjon på en tilfredsstillende måte. Kursdeltageren skal
kunne dele opp en øvelse i delmomenter og momenter og kunne veilede og gi opplæring på de ulike
trinn hos sin målgruppe av kursdeltagere

Ferdighetsmål:                

God ferdighet: Sette sammen, generalisere og gjennomføre.  Instruktørkandidaten skal selvstendig og under
realistiske forhold kunne gjennomføre et kurs. Han/hun skal kunne tilpasse sin instruksjon i forhold til ulike
ekvipasjer. Instruktørkandidaten skal kunne utføre flere handlinger samtidig eller etter hverandre i en riktig
rekkefølge.

 

Holdningsmål:

Gode holdninger: Oppfordre til å lære fra seg gode holdninger til hund og hundehold som er i tråd med NKKs
etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Kursdeltakeren skal være kjent med dette
regelverket. Kursdeltakeren skal kunne informere om innholdet i NKKs etiske regelverk, og skal kunne gi gode
eksempler til hvordan man praktiserer et godt hundehold.

Gmail - Fwd: HØRING - utdanningsregler instruktører trinn III https://mail.google.com/mail/u/1?ik=1d138ce549&view=pt&search=a...

10 of 17 16/06/2020, 10:22



Pensumlitteratur

* Den til enhver tid gjeldende pensumlitteratur på trinn I og trinn II utdanningen

* Sensorveiledning

* NKKs lover og etiske regelverk (selvstudium)

Skjemaer i bruk:

· Utdanningskort

· Vurderingsskjema muntlig og praktisk leksjon

Forberedelse til kurset:

· Kurset krever at deltakerne leser gjeldende litteratur trinn 1 og trinn II hjemme og er forberedt til
kurset

· Oppgave: Lag din intro til et instruktør trinn 1 kurs, samt en grovskisse av hva som skal
gjennomgås på de forskjellige helgene (bruk utdanningsplanen for trinn 1), tid til fremføring: maks
10 min

· Forberede en teoretisk leksjon som skal presenteres, tema blir tilsendt. Tid til rådighet ca. 15
min

· Lese etiske retningslinjer, anti-dopingregelementet og mattilsynets regler for trening av hund og
dyrevelferd

Gjennomføring av kandidatleksjoner i kurstiden

Instruktørene skal underveis i kurset bedømme minimum 1 teoretisk og 1 praktisk leksjon. Mal for bedømming
benyttes, og tilbakemeldes deltakeren.

Krav til gjennomføring

Teoretisk leksjon: Under gjennomføringen kreves det av kandidaten at vedkommende

· gjennom sine leksjoner viser faglig dybde og evt. kan svare på tilleggsspørsmål ved behov  

· kan uttrykke seg forståelig og vise til praktiske eksempler

·  kan benytte moderne hjelpemidler i klasserommet
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·  kan disponere tiden gitt til fremføringen

·  har forberedt seg godt

Videre vil instruktørene se på personlig opptreden,

Bedømming teoretisk leksjon

· Mal for bedømming av muntlig prøve benyttes

· Vurdering gis i form av bestått /ikke bestått

Praktisk instruksjon:

· Kandidaten skal observere og beskrive en ekvipasje

· Hva slags hund ser du, hvilke egenskaper har den, både positive og negative

· Hvordan er relasjonen mellom fører og hund

· Sett ord på hva du ser både hos hund og fører

· Hvordan vil du legge opp trening for denne ekvipasjen

· Problemløsning

Bedømming praktisk leksjon

· Mal for bedømming av praktisk prøve benyttes

· Vurdering gis i form av bestått/ikke bestått

DEL 1 (felles for alle sektorer) torsdag kveld

PLANLEGGING/FORBEREDELSE Antall timer Anvisninger

Planlegge en gjennomføring av et trinn 1 kurs ut fra
timer/emner osv. (forberedes hjemme)

Grovskisse presenteres, skissene danner grunnlag
for gruppearbeid

3 timer Legge frem skisse

Utdanningsplanen trinn 1

Læringsheftet trinn 1

Gjennomføres som gruppearbeid

Vurdering av teoretisk oppgave

”En pedagogisk veiledning” for
NKK´s instruktører
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PEDAGOGIKK Antall timer Anvisninger

Utdanningsplanlegging:

- Planlegging og forberedelse

- Kommunikasjon og ledelse

- Læringsteorier

- Instruktørens rolle i en læresituasjon

- Kursholder

- Foreleser

- Veileder/gi tilbakemeldinger

Teoretisk rep

2 timer

”En pedagogisk veiledning for
Norsk Kennel Klubs instruktører”

Instruktørens eget opplegg

Heftet repeteres av den enkelte

Praktisk bruk i undervisningen

Skjema i bruk: ”Muntlig prøve” –
vurderingsskjema for
instruktørkurs”

Felles del : Fredag formiddag
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-

-

-

-

-

-

- Sensor

Pedagogisk praksis:

- Planlegging, forberedelse og
gjennomføring av leksjoner

- Uforberedt fremtreden ovenfor en gruppe

- Praktisk gjennomføring av leksjoner

- Sensor: Gi tilbakemelding, bruk av
skjemaer

3 timer

Sensorveiledningen

Kandidatene forbereder en
teoretisk leksjon som de andre
elevene vurderer og gir
tilbakemeldinger på

Temaer fra trinn 1

REGLER OG LOVVERK Antall timer Anvisninger

Regler

- etiske retningslinjer

- mattilsynets regler for trening av hund og
dyrevelferd

- antidoping-reglement

Egenstudie
hjemme før
kurset

NKKs regler

Mattilsynets regler

NKKs antidoping-reglement

Egenstudie/evt som foredrag i
ped. praksis
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ATFERD OG LÆRING Antall timer Anvisninger

Observasjon

Atferd:

- Problematferd: Hva oppleves som
problemer, og hvordan løse dem for å endre
atferd

- Stress

- Hundens følelser – følelser styrer atferd
og omvendt

Hundens mentalitet:

- Tilgjengelighet, jaktkamplyst,
sosial                     kamplyst, temperament,
skarphet, forsvar, nervekonstitusjon, hardhet
(førbarhet), mot, konsentrasjon, avreaksjon

3 timer Instruktørens eget opplegg

OBABT

DHF

Instruktørens eget opplegg

Felles del: Fredag ettermiddag

Felles del: Lørdag formiddag

Praktisk arbeid med hund Antall timer Anvisninger

Vurdering av hund:

- Hva kan du si om denne hunden

- Hvordan vurderer du ekvipasjen

- Hvilke tiltak vil du komme med overfor
denne ekvipasjen

3 timer Barbro Børjesson: Mentaltest –
hundens högskoleprov
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Praktisk sensorarbeid:

- hvordan ble det gitt tilbakemeldinger

- hva kunne vært gjort annerledes/bedre

- var tilbakemeldingene nyttige for ekvipasjen

DEL 2 Spesialfelt: Lørdag ettermiddag

Emne Antall timer Anvisninger

Gjennomgang av undervisningsplanen for Trinn II

Prøver og eksamen – retting og tilbakemelding

3-5 lørdag timer Hver sektor for seg

Lage et undervisningsopplegg for
trinn II, grovskisse, gjøres ferdig
hjemme, sendes inn til vurdering

Gjennomgang av skjemaer

Del 2 spesialfelt: søndag

PRAKTISK SENSORARBEID Antall timer Anvisninger

Finne instruktører ( evt. fungere som instruktør
selv) og undervise ekvipasjer innen spesialfelt.

4 timer Her er vi kanskje på forskjellige
plasser, kanskje i klubber der de
forskjellige grenene er
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Kandidaten skal vurdere undervisningen og
tilretteleggingen for den enkelte deltaker.

(Antall deltakere og ferdighetsnivå for instruksjon
bestemmes ut fra den enkelte gren)

Der det er praktisk mulig kan det samarbeides
mellom fagfelt

Oppsummering

1 time

representert
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