När du som instruktör ska starta en kurs för NBHK
1) Ta kontakt med HUS ansvarige för att meddela ditt intresse att starta kurs. Ange
startdatum och kursnamn.
2) Kurserna skall alltid läggas på hemsidan INNAN den ”annonseras” via Facebook. Ta
HUS ansvariga till hjälp så att annonseringen på hemsidan kommer ut i god tid, senast
3 veckor innan startdatum. Det kan finnas redan förutbestämda sparade texter till
ditt val av kurs som kan användas eller så författar ni tillsammans. Skicka till Nina,
webba NBHK.
3) HUS sammanställer deltagarlista och skickar en närvarolista (cirkellista) via mejl till
ansvarig instruktör, alternativt skickas en elektronisk närvarolista och
inloggningsuppgifter till instruktören.
Elektronisk närvarolista
Vid Elektronisk närvarolista har ledaren en egen inloggning och sköter hela
närvaroregistreringen via sin webbläsare i datorn eller via sin smartphone.
Ledaren fyller i närvaro och signerar sedan listan med en kod. Listan skickas då direkt till
Studiefrämjandet.
Se separat instruktion för mer detaljer.
Närvarolista (cirkellista) på papper
 Cirkellistor är juridiska dokument och det är viktig att de ifylls rätt.
1. HUS mejlar tillbaka en cirkellista med förtryckt information. Kontrollera att uppgifterna
är korrekta.
2. Fyll i månad och dag för varje träff. Ange avvikande tid om annan än den angivna
förekommit.
3. Markera närvaro med lodräta streck frånvaro med vågräta streck.
Inga kryss
4. Listan ska fyllas i med svart- eller blåbläckpenna. Blyertspenna ogills.
5. Sudd, ”kludd”, tippex eller överstrykningar får inte förkomma på listan.
6. Summera antal deltagare och studietimmar.
7. Fyll i ort, datum och skriv under listan.
8. Har instruktören (cirkelledaren) varit frånvarande under någon träff ska även
vikarierande instruktör (ledare) skriva under cirkellistan.
9. Om det tillkommit fler deltagare inom de första 3 träffarna än de föranmälda kan dessa
anges på de tomma raderna.
10. Skicka ifylld lista till:
Studiefrämjandet
Ridvägen 5
90325 Umeå
Vid frågor gällande cirkellistan kontakta Anna Johansson,
anna.johansson@studieframjandet.se tel 090-13 57 00

