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Instruktørutvikling 

§  Instruktørkurs 

§  Kick off  

§  Instruktørmøter 

§  Instruktørpåfyll m/BSV og LSvK 

§  Utviklingssamtaler  

§  Veiledning 

§  Teamarbeid 

§  Sosiale sammenkomster 

§  Arbeidsmøter   
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Instruktørsamlinger 

§  Kick off  (reiser bort – overnatting)  
§  En gang pr år 
§  Før sesongstart 
§  Ikke lønn  
§  Obligatorisk 

§  Instruktørmøter (1,5-3 timer)  
§  4-6 ganger pr år 
§  Mellom hver kursrunde 
§  Godtgjørelse: 100 kr/time (LSvK) / vanlig lønn 

(BSV) 
§  Obligatorisk  

§  Instruktørpåfyll (hel dag)  
§  En gang pr år 
§  Samarbeid med BSV og LSvK 
§  Ikke lønn  
§  Anbefalt deltakelse  !



Få ALLE til å møte 

§  Dato satt: ting som skjer en gang 
vet de om minst 4 uker i forkant, 
som regel 3-6 måneder i forkant…  

§  Tydelig og spennende innhold – 
det må være noe som passer for 
alle (både vikarer, ferske og 
erfarne)  

§  Presisere viktigheten av å delta – 
videreutvikling av instruktørene og 
svømmeskolen.  

§  Servere noe (mat, kake, frukt…)  

§  Be om bekreftelse på at de 
kommer!  !



Tema på møter og 
samlinger 

§  Plukker fra liste med tema instruktøren bør 
vite noe om, for eksempel:  
§  Foreldrebehandling 

§  Kommunikasjon  
§  Delmål  
§  Kroppsspråk  

§  Svømmeteknikk  
§  Bruk av plansjer/planlegging 
§  Funksjonshemming  

§  Instruksjonsmetoder 
§  Pedagogikk  
§  Barns/voksnes utvikling 

§  Leker – bruk av leker  
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Instruktørmøter 

§  Det viktigste vi gjør for å kunne utvikle 
svømmeskolen videre og bli kjent  

§  Mellom hver kursrunde (1,5-3 timer) 

§  Enkel servering  

§  Typisk agenda (sendt ut før møtet) 
§  Pluss og minus med avsluttet 

kursrunde 
§  Faglig påfyll (30-90 min på utvalgt 

tema) 

§  Praktisk info om ny kursrunde 
§  Praktisk info om månedene som 

kommer – hva skjer i 
svømmeskolen? 

§  Dele inn barna i grupper 
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Hva oppnår man med 
instruktørsamlinger?  

§  Blir kjent med hverandre (jobber gjerne på 
forskjellige bad) – knytte kontakt med 
aktuelle vikarer 

§  Tettere tilhørighet til klubben/
arbeidsplassen 

§  Faglig påfyll -> økt kvalitet  

§  Trygghet om at det vi jobber med står vi 
sammen om 

§  Mulighet for å gi (nesten) alle samme 
beskjed og mulighet til å spørre om og 
diskutere det man lurer på 

§  Utvikling av svømmeskolen  
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