
Kurs for å bli Personlig Energikonsulent for 
Barn og Unge(PEBU) 

25.-27. mai og 31. mai 
 

Kurset gir generell innføring i praktisk og teoretisk tilrettelegging av fysisk 
aktivitet for barn og unge med ulike utfordringer. Du vil få grunninnføring i 
emnene psykiatri, funksjonshemminger og praktisk kunnskap i 
treningsarbeid. Kurset gir deg kompetanse for å jobbe som støttekontakt 
med fokus på fysisk aktivitet(treningskontakt) i alle kommuner i 
Hordaland. 
 

Mål for kurset: 
Energikonsulentene vil bli trygg 
på å videreføre og skape positive 
opplevelser ved hjelp av idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv for 
barn og unge. EBU har som mål 
å hjelpe barn og unge i 
behandling å finne gleden ved å 
være i fysisk aktivitet. 
Energikonsulentene skal hjelpe 

barna med å fortsette med fysisk 
aktivitet når de kommer tilbake til 
sitt hjemmemiljø. Som 
energikonsulent kan du jobbe 
med enkeltindivid eller gruppe, 
gjerne i samarbeid med idrettslag 
eller andre lokale 
aktivitetsleverandører.

 

Målgruppe: 
 Personer med interesse for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som 

ønsker å jobbe med barn og unge 

 Trenere og medlemmer i idrettslag og turlag 

 Personer som arbeider som støttekontakter i Hordaland 

 Ansatte innen barne- og ungdomspsykiatri, helsetjeneste, 
aktivitetsledere og fritidsledere 

 

Kursinnhold: 
 Treningslære, treningsledelse, motivasjon og relasjonsbygging 

 Barne- og ungdomspsykiatri 

 Barn og unge med ekstra behov for tilrettelegging 

 Enkel innføring i anatomi og kosthold 

 Ulike aktiviteter, ute og inne  

 Kort skriftlig hjemmeoppgave 
 
      

Kurssted og tid: 
Energisenter for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus, Haukelandsbakken 15 



Fredag 25. mai Lørdag 26. mai Søndag 27. mai 

kl. 18.00 – 21.00 kl. 10.00 – 17.00 kl. 10.00 – 17.00 

 

Energisenter for barn og unge, Haukeland universitetssykehus 

Torsdag 31. mai 

Kl. 17.00-21.00 

 
Påmelding: https://goo.gl/forms/5rxYsas54a0Fie293   

 

Påmeldingsfrist:   mandag 14. mai 

NB! Begrenset antall plasser 
 

Pris:             kr 1.750,-  

inkl. mat, drikke + kursmateriell 
Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt. 

  
Kontaktpersoner:  Hordaland Idrettskrets 

    Gunn Hilde Øymo 
    gunnhilde.oymo@idrettsforbundet.no  
    922 16 013 
 

EBU 
Torhild Næss Vedeler 

                                     torhild.ness.vedeler@helse-bergen.no 
 

Idrett Bergen Sør  
    Ida Oline Lillealtern 
    ida@idrettbergensor.no 
    93093808 
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