
Undertegnede deltog i DGI´s / Mariagerfjord Kommunes halinspektøruddannelse i 2014/2015. 

Da undertegnede har været i branchen i mere end 30 år, og tidligere har gennemgået 

lederuddannelser på Den kommunale højskole / Halinspektørforeningen, var det direkte udbytte så 

som så for undertegnede. 

 

Jeg er dog ikke i tvivl om at de yngre (både af alder og i branchen) har fået væsentlig mere ud af 

uddannelsesforløbet. 

En rigtig god ting, som kom ud af forløbet, var at alle de deltagende ansatte i hallerne i kommunen 

kom til at kende hinanden rigtig godt, hvilket der efterfølgende flere steder er kommet et bedre 

samarbejde ud af. 

 

Et kursusforløb som det vi var igennem – med deltagelse af 12 meget forskellige haller – vil 

uvægerligt være problematisk mht. at ramme alle.  

Der er kæmpeforskel på at drive en enkelt minihal og et center med svømmehal, tørhaller og flere 

mindre lokaler. 

Det vil derfor være en kæmpeudfordring for underviserne at ramme plet alle steder.  

Og ret beset kan det nok slet ikke lade sig gøre. 

 

Gennem forløbet fik vi set fik set flere forskellige idrætskomplekser og fik en god drøftelse om den 

ændring der er sket i idrætsverdenen de senere år og dermed også de behov og faciliteter 

idrætsudøvere af i dag har brug for. 

 

Under evalueringen overfor DGI underviserne gav undertegnede udtryk for at der manglede 

seriøsitet i forbindelse med hjemmeopgaver fra gang til gang. 

Undertegnede havde selvfølgelig () gennemarbejdet hjemmeopgaverne og brugt tid på det, men 

efterfølgende blev det ikke brugt til noget som helst – ej heller drøftet på tværs i gruppen. 

Den del var således kun spild af tid, og det er trods alt ikke det man i branchen har mest af. 

Jeg har en fornemmelse af at DGI underviserne tog det til efterretning og vil ændre på dette område. 

 

Min erfaring med kurser gennem snart mange år, er at man får det største udbytte med hjem, hvis 

kursusdeltagerne er fra idrætshaller/komplekser af nogenlunde samme størrelse (eller større end én 

selv), men det er naturligvis ikke muligt, når man som kommune laver en fælles undervisning.   
 
Håber du kan bruge dette. 
 

Venlig hilsen 
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