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Udannelsesplan for service hunde instruktører
Uddannelse

Uddannelsesleder

Uddannelsesinstitution

Servicehundeinstruktøruddannelsen

Lise Lotte Christensen

STH-Servicehunde til
Handicappede

Uddannelsen
Navn: Servicehunde Instruktør
Type: Privat uddannelse
Varighed: 3-5 år afhængig af baggrund praktisk og teoretisk
Adgangsbegrænsning: Ingen, men det er meget begrænset, hvor mange elever der er mulighed for at uddanne
Vi optager pt. ingen elever!
Vi forventer at optage 1 eller 2 elever i 2016, som skal være bosiddende på Sjælland.
Økonomi: Elevløn
Formål:
Servicehundeinstruktøruddannelsen har det formål at skabe et formaliseret udannelsesforløb, der sikre at
udannelsen af servicehunde i STH regi altid opretholder et højt niveau samt overholder de ADEU standarder som
foreningen er certificeret i og har forpligtet sig til at følge.
Indhold:
Servicehundeinstruktøruddannelsen skal give servicehundeinstruktøreleven en grundig indføring i den generelle
forståelse af hunden, hundens adfærd og pleje. Derudover skal eleven have en grundig indføring i træningsmetoder
både basal træning og specialtræning. Uddannelsen foregår ved både i teoretisk og praktisk undervisning i forhold
omkring hunde, træning af disse.
Ud over viden om og træning af hundene bliver instruktør eleverne grundigt indført i forhold omkring brugere og
deres handicap.
Opbygning:
Uddannelses er inddelt i moduler. Der kan undervises i vilkårlig rækkefølge afhængig af hvilket niveau
instruktøreleven befinder sig på, og hvor i forløbet i uddannelsen af hunden, man er kommet til, når man træder ind
i uddannelsen. Modulerne vil ikke blive fulgt kronologisk, da karakteren af arbejdet med hundene og hunde i
træning samt udvælgelse af hunde bevirker, der kan være modul overlapninger og at der trænes på tværs af
modulerne.
Uddannelsen kvalitetssikres ved, at elev og instruktør minimum 1 gang årligt evaluerer og kontrollerer hvilke
områder, der er blevet undervist i både teoretisk og praktisk. Dette dokumenteres og vedlægges
uddannelsesplanen.
Der laves en evaluering af elevens basale træningsniveau inden instruktørelev forløbet sættes i gang. Det skal sikre
at eleven kommer i gang med uddannelsen på det rigtige niveau og får mulighed for at anvende allerede tilegnede
færdigheder. Dette svarer til hvad man i andre uddannelser vil betegne som meritoverførsel. Instruktør og elev
dokumenterer meritten kort inden uddannelsen påbegyndes.
Varighed:
Tidsforløbet kan variere fra 3-5 år afhængig af hvilke forudsætninger eleven kommer med. Time forbrug pr. år er
estimeret til 520 timer på et år, gns. 10 timer pr. uge. Eleven basale træningsekspertiser kan have afgørende
indflydelse på forløbets længde.
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Optagelseskriterier
Der er intet entydigt optagesleskriterie for ansættelse som instruktør elev Der lægges vægt på følgende:
1. Erfaring med hunde, basis viden om hundens adfærd og træning.
a. Ansøgere med erfaring i hundetræning og basal viden om hunde vil have 1ste prioritet over andre
ansøgere. Da uddannelsen er en deltidsuddannelse er det afgørende, at eleverne har den
grundlæggende viden om hunden og dennes træning, således at der hurtigt i forløbet kan fokuseres
på hundens special træning i henhold til STH´s standarder.
2. Forståelse for handicappede og deres specielle udfordringer.
a. Ansøgere med erhvervserfaring fra arbejde med handicappede eller generelt i sundhedssektoren vil
have en fordel, da en væsentlig del af arbejdet med servicehunde består af træning af brugerne i
brugen af hundene og i samarbejdet brugerne, når hundene overdrages. Det forventes, at eleven er
i stand til at sætte sig ind i de forskellige betingelser de enkelte brugere har i forbindelse med deres
handicap.
3. Generelt vil der blive lagt vægt på at eleven
a. Udtrykker interesse og engagement for uddannelsen
b. Tilkendegiver interesse for og lyst til at indgå positivt i samarbejde med andre mennesker
c. Giver udtryk for social forståels
d. Har en naturlig empatisk tilgang til andre mennesker
Forløbet afsluttes med en prøve
Uddannelsesplanen udført af
Lise Lotte Christensen i samarbejde med bestyrelsen
Udannelsesplanen opdateret
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Modul 1.
Basal viden om hunden - teoretisk grundlag

Modul 2
Indlæringsmetoder og teori praktisk og teoretisk

Racekendskab
Hundens udvikling
Hundens sanser
Hundens adfærd
Hundens signalmidler
Hundemøder
Hundens anatomi og fysiologi
Ernæringslære
Sygdomslære
Pelspleje
Hundemassage
Modul 3.
Det praktiske arbejde med hvalpe og unghunde

Indlæring via klick og belønning
Aktivering
Motivation
Irettesættelse
Stress
Løsningsmetoder til håndtering af generelle problemer

Generel basis hundetræning
Test af hvalpe
Test af unghunde - mentaltestning
Test i miljø

Special træning af social hunde og servicehunde
Specialudstyr til hunde

Modul 4.
Service - og socialhunden

Test af social adfærd og interaktion hund og
mennesker
Kendskab til hvalpeværtsprogram

Modul 5
Arbejdet med brugerne teoretisk og praktisk
Viden om handicap i primærmålgruppen.
Viden om brugen af hjælpemidler
Viden om specialudstyr til brugerne

Modul 6
Øvrige aktiviteter ved arbejdet med uddannelse af
servicehunde og social hunde
ADEU:
Kendskab til ADEU standarder og overholdelse af
foreningens forpligtelser iht. disse standarder.

Indføring i afvikling af interviews med ansøgere
Indføring i udvælgelses- og evalueringsproces omkring
kommende brugere

Førstehjælp:
Førstehjælp til mennesker
Førstehjælp til hund

Afholdelse af Teamtræning i samarbejde med
cheftræner
Indsigt i matchning mellem bruger og hund i
samarbejde med cheftræner

Sikkerhed og sundhed:
Uddannelse i omgang med farlige stoffer,
Håndtering og opbevaring af medicin,
desinfektionsmidler, rengøringsmidler samt brug af
værnemidler.
Indføring i håndtering af syge hunde og hygiejne

Indføring i teknikker for overførsel af træningen til
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brugeren
Deltagelse i afholdelse af offentlighedstest
Deltagelse i opfølgende træning
Deltagelse i løbende træning af opståede problemer
ved udplacerede hunde
AVG

Deltagelse i diverse STH aktiviteter
- udstillinger
- messer
- foredrag for foreningen
- opvisninger
Kendskab til
- Fundraising
- Sponsorpleje
- Medlemspleje
- Skrivning af diverse artikler
Deltagelse i relevante seminarer og foredrag indenfor
uddannelsesområdet.
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