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Øvelsesbank Begynneropplæring

• Egen kanal på YouTube
– https://www.youtube.com/user/norgessvommeskole

– Ca 70 videoer fordelt på de 4 kjernefunksjonene/20 
delmålene

– Ca 50 videoer tilpasset funksjonshemmede fordelt på de 4 
kjernefunksjonene, samt tips til instruktørrollen

• Behov for flere øvelser for å sikre god 
ferdighetsutvikling og variasjon
– Ny øvelsesbank, foreløpig kun som flashpaper

– Enda flere øvelser mottas med glede!

https://www.youtube.com/user/norgessvommeskole


Øvelsesbanken

http://utdanning.svomming.no/flashpaper-nsf/nsf-ovelser.html
http://utdanning.svomming.no/flashpaper-nsf/nsf-ovelser.html
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Etterutdanningsmoduler

• I Trenerløypa er det det satt 
opp at hvert utdanningsnivå 
skal ha mulighet for 
etterutdanning

• NSF har valgt at tilsvarende 
modell også skal finnes for 
instruktørutdanningen

• Noe av etterutdanningen 
for instruktører er basert på 
relevant pensum fra 
Trener1



Moduler

• Småbarnspedagogikk, barn 4-6 år

• Teknikkoppbygging butterfly

• Teknikkoppbygging rygg

• Teknikkoppbygging bryst

• Teknikkoppbygging crawl
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Eksempel Småbarnspedagogikk



Svømmeartene

• Kjennetegn ved:

– Grovkoordinert svømming

– Finkoordinert svømming

– Automatisert svømming

• Læringspunkter (keypoints)

• Rotasjoner (rygg og crawl)

• Beinspark

• Armtak

• Kombinert



«Supermann»
Øret mot innsiden av skulderleddet. Mindre barn bør ha bakhodet mot innsiden av 
skulderleddet for å kunne puste inn. Den andre armen holdes langs hofta, eller 
hånden på navlen og albuen inn mot hoftekammen. Man skal se ut mot siden. 
Rull/rotér for å puste, ikke løft hodet. Lær å sparke på begge sider like komfortabelt



Sideliggende rotasjon med framføring

Liggende på siden, en arm framover, andre arm langs siden.  Utføre en 
syklus, pause før neste rotasjon. Variere med kortere og kortere pause, 
ned til ingen pause. Beina og hofta driver armtaket



Gjennomføring

• For gjennomføring av teknikkmodulene skal 
det settes av 4 timer

– 1,5 teori, gjennomgang av teori/øvelser/videoer

– 2,5 timer praksis, gjennomgang/repetisjon av 
øvelsene i vann

• For gjennomføring av module for 
småbarnspedagogikk skal det settes av 3-4 
timer



Hvem kan ansvar for
undervisningen?

• Den personen som skal ha ansvar må ha 
minumum en av følgende utdanninger fra 
NSF:

– Videregående instruktør

– Trener I

– Kurslærer for ovennevnte utdanninger



Registrering av gjennomført
etterutdanning

• Etterutdanningen vil være registrert i 
Sportsadmin

• Svømmeskoleansvarlig i den enkelte klubb er 
ansvarlig for å registrere utdanningstiltaket på 
den enkelte instruktør slik at dette blir synlig 
på Idretts-CV


