ANSLUTEN UTBILDARE
Det är viktigt att det finns bra instruktörsutbildningar i simundervisning för barn på flera platser i
Sverige.
Utbildningarna ska hålla en hög kvalitativ nivå och utbildare har ansvar att säkerställa att
instruktörer som blir godkända har den kunskap de behöver för att kunna undervisa och vägleda
familjer i simskola för barn från 3 månader på ett kunnigt och pedagogiskt sätt.
Du kan som utbildare ansluta dig till Simskoleförbundet för Baby och Barn.
Som ansluten utbildare
marknadsförs du på vår hemsida. Mer om kraven för att ansluta utbildningen kan du läsa om
nedan.

Krav på grundutbildningen i simskola för barn 0-2 år
Uppdaterad januari 2014.

Utbildaren ska:
ha genomgått någon form av ledarskapsutbildning
arbetat med barn under 2 år i minst 4 år samt undervisat i minst 500 timmar
vara medlem i Simskoleförbundet för Baby och Barn för att kunna hålla sig uppdaterad
Utbildningen ska innefatta:
Teoridel, minimum 2 heldagar (se nedan för innehåll)
Utförligt skriftligt kompendium till alla deltagare
Skriftliga och praktiska praktikuppgifter till alla deltagare
Skriftligt prov
Utvärdering av kursen från deltagarna som sammanfattas till förbundet efter varje utbildning
Utbildaren ska informera om att simskoleinstruktören bör hålla sig uppdaterad med det senaste
inom simskola 0-2 år och löpande ta del av vidareutbildningar, kurser och seminarier.
Kursdeltagaren ska göra minst 20 timmars praktik.
Vi rekommenderar att den utförs på en simskola 0-2 år som är ansluten till Simskoleförbundet för Baby
och Barn.
Före godkännande ska utbildaren ta ställning till kursdeltagarens:
Skriftliga prov.
Praktikuppgifter och praktikintyg.
Praktiskt slutprov: Visas upp för utbildaren efter praktiktimmarna.
Den blivande instruktören undervisar en grupp i grundgreppen (rygg och mage) samt introduktion av
dyk. Detta ska ske antingen live eller med hjälp av en inskickad film på 10-15 minuter.
Intyg från förstahjälpen utbildning (Hjärt- lungutbildning och livräddande första hjälpen för
barn). Högst 1 år gammal vid diplomeringstillfället.
Förkunskaper hos dem som antas till utbildningen:
Minst 18 år.
Önskvärd erfarenhet men ej krav:
Egna barn, gärna babysimmande, eller annan erfarenhet av babysim.
Erfarenhet av arbete med barn eller pedagogiskt arbete.
Diplomerade instruktörer rapporteras till oss via e-mail: medlemsansvarig@simskoleforbundet.se
Förutom de krav som finns på grundutbildningen ska teoridelen bestå av följande ämnen:
Historik om babysim/babysimskola
Hur babysim/babysimskola bedrivs i andra länder
Målsättningar med babysimskola
Vilka barn som kan simma, grundprinciper
Socialstyrelsens meddelandeblad
Barns utveckling, 0-2 år
Medicinska och fysiologiska aspekter

Att simma under vattnet
Teknik och övningar
Kursupplägg samt sångtips
Föräldrainformation, muntlig och skriftlig
Badanläggningens utformning
Babysimskolans organisation
Vattenkvalitet och hygien
Ledarskap
Information om Svenska Babysimförbundet
Praktik i vatten på både dockor och barn
Skriftligt prov
Efter varje utbildningstillfälle mailas en lista till Simskoleförbundet för Baby och Barn på de
godkända och diplomerade instruktörerna.

ANSÖKAN OM ATT BLI ANSLUTEN UTBILDARE
Scanna kicka in en komplett ifylld ansökan till info@simskoleforbundet.se
Bifoga en kopia av kursplanen med tidsschema samt det skriftliga provet.
När förbundet har gjort klart ansökan kommer en faktura att skickas ut.
Den årliga anslutningsavgiften är på 500 kr.

Namn:
________________________________________________________________________
Adress:
_______________________________________________________________________
Telefon: E-postadress:
________________________________________________________________________
Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med barn under 2 år?______________
Hur många timmars erfarenhet har du av att arbeta som instruktör?______________
Vilken/vilka simskolor arbetar/ska du arbeta på?______________________________
Vilken ledarskapsutbildning har du gått, och när (bifoga intyg)?
Innehåller utbildningen de krav vi ställer? Ja Nej

Härmed intygas på heder och samvete att ovanstående är med sanningen
överensstämmande.
Datum, ort: ______________________________________________________________
Underskrift: _____________________________________________________________

