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Denna utbildningsmanual för Skärmflygförbundets kurs för Utbildningsassistent utgör 
en fördjupad checklista för de moment som finns upptagna på elevkort Utbildnings-
assistent. 

Generella regler för all utbildning inom Skärmflygförbundet återfinns i inledningen 
av Verksamhetshandbok, kapitel 4 Utbildning. Där finns också generella trafik- och 
väjningsregler samt regler för flygtrim. 

Att bli Utbildningsassistent ett steg på vägen till att bli instruktör. Man kan också 
välja att stanna i rollen som Utbildningsassistent, för att assistera en instruktör i 
utbildningssammanhang hemma eller på resor. 

Behörigheten Utbildningsassistent ger alltså befogenhet att assistera instruktör vid 
utbildning inom sina kompetensområden. Vilka dessa är överenskoms mellan assistent 
och instruktör.  

Behörigheten Utbildningsassistent ger ej befogenhet att bedriva utbildning på egen 
hand. Detta gäller såväl teoriutbildning som backglidning och varje form av flygning 
med passagerare (tandem) mot ersättning eller i ett sammanhang som kan jämställas 
med kurs eller utbildning. Instruktör måste vara fysiskt närvarande. 

Teoriutbildning  
Teorikursen utgörs av en pedagogisk utbildning som godkänts av SSFF. Det är ont om 
kurser som passar våra behov, men det finns en kurs som ges av SISU Idrottsutbildarna 
Skåne med rubriken Pedagogik och metodik. Heldagsversionen av den kursen är 
lämplig för blivande Utbildningsassistent. Kursen ges vanligtvis en gång om året i 
Skåne. 

Om sökande har en annan pedagogisk utbildning, t.ex. i sitt yrke, som är relevant för 
idrott och flygning, kan denna i förekommande fall anses som tillräcklig.  

SIV-kurs 
Sökande har genomgått en ”full” säkerhetskurs, dvs en som innehåller momenten stall, 
spinn, spiral, stora symmetriska och asymmetriska kollapser samt spiral. 

Erfarenhet av att handleda 
Utöver pedagogikutbildningen bör sökande ha lång erfarenhet av skärmflygmiljöer, ha 
flugit mycket med passagerare (tandem) och ha dokumenterad erfarenhet från rollen av 
klubbfunktionär med pedagogisk inriktning. Med detta menas att man t.ex har haft en 
roll som handledare/coach vid klubbens flygaktiviteter, eller varit ”hjälpreda” åt en 
instruktör i samband med utbildning. Sökande ska ha gått en kurs till startledare och ha 
erfarenhet av att verka som startledare. 
 


