SKOLEAFTALE
Denne aftale er indgået mellem

Skole:

_______________________________

Adresse:

_______________________________
_______________________________

Kontaktperson: _______________________________
E-mail:

_______________________________

og
Dansk Håndbold Forbund, Udviklingsafdelingen
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby
Tlf. 4326 2400 / e-mail: martin.nielsen@dhf.dk
Der indgås aftale om, at skolen til og med skoleår 2017-18 kan gøre brug af
følgende: (sæt kryds)
Moduler fra DHF’s Børnetræneruddannelse
Moduler fra DHF’s Træneruddannelse
i undervisningen af håndboldeleverne.
Materialerne, herunder diplomer, købes gennem DHF’s Udviklingsafdeling eller
rekvireres som pdf-fil.
Ved evt. levering af materialer er ekspeditionstiden ca. 1 uge.

Vi er interesserede i følgende andre samarbejdsmuligheder:
Afvikle lokale U-12 træf på skolen.
Værtskab for DHF kurser.

Dette følger med en aftale:
Gratis deltagelse i årligt Efterskole Seminar (to personer)
Gratis deltagelse i DHF Efterskole Beach stævne
Synlighed på DHF’s hjemmeside (oversigt over samarbejdsskoler)

1.

Skolens undervisning godkendes som officielle DHF-kurser på følgende
betingelser:
-

at eleverne gennemfører et undervisningsforløb, der i timetal som min.
svarer til det normerede timetal for det pågældende kursus

-

at undervisningen foretages af en af DHF’s Udviklingsafd. godkendt
lærer/instruktør

2.

Uddannelsesinstitutionen kan – såfremt man ønsker det – udstede DHFdiplomer til eleverne efter afsluttet undervisningsforløb (i så fald bestilles
disse sammen med kursusmaterialet).

3.

Uddannelsesinstitutionen skal efter hvert undervisningsforløb/skoleår
indsende en samlet oversigt (fødselsdatoer, navne og adresser) over de
elever, som har gennemgået DHF-kurser. Oplysningerne videresendes til
DHF’s distriktsforbund, så eleverne kan blive optaget i de lokale kursuskartoteker med henblik at modtage invitation til efterfølgende kurser.

4.

I henhold til denne aftales pkt. 1 forestås undervisningen af følgende lærere:

_____________________________________________________________

5.

Hvis der sker ændringer i denne aftale m.h.t. anvendelse af kursusmaterialer
eller hvis andre lærere skal forestå undervisningen, skal skolen meddele
dette til DHF’s Udviklingsafdeling.

NB: En skoleaftale er kun gyldig, såfremt skolen er indmeldt i JHF, FHF eller
HRØ under Dansk Håndbold Forbund.

Den ____________________

Brøndby, den_________________

___________________________
Underskrift skole

___________________________
Underskrift DHF

