
Hovedinstruktør

Rollebeskrivelse

Gruppearbeid



Hva er en hovedinstruktør?

Tankekart i plenum:

- Kompetanse i riktig felt
- Oversikt
- Motivator
- Bygge team
- Erfaring
- Foreldresamarbeid
- Lytte
- Organisator
- Sikkerhet
- ”Ledertype”

- Sosiale evner
- Overordnet ansvar
- Opplæring av instruktører
- Vikar
- Veileder
- Delegere oppgaver
- Forlenget arm 



Hva er en hovedinstruktør

1. En instruktør som har gått Begynner og
Videregående instruktør?

2. En instruktør med lang erfaring?

3. En instruktør med utvidet ansvar?

4. Den eldste instruktøren som er tilstede?

Svar fra salen:
1. Må ha utdanning og kompetanse for den avdelingen man er hovedinstruktør for
2. Trenger ikke å ha lang erfaring – egenskaper og kvalitet er viktigere
3. Det er en instruktør med utvidet ansvar
4. Det trenger ikke å være den eldste instruktøren



Hvorfor
ha en hovedinstruktør?

Tankekart i plenum:

- Har ansvar
- Er en forlenget arm til svømmeskoleansvarlig
- Har et overordnet blikk
- Er en trygghet for instruktørene
- Gir bedre opplæring
- Gjør det lettere for foreldre – er en foreldrekontakt
- Evaluerer barna – øker kvaliteten i Svømmeskolen
- Bidrar med hjelp
- Løser problemer eller utfordringer
- Er synlig – fronter klubben – lett å få kontakt med
- Har svar på spørsmål, oppdatert på klubben (det er én person som svarer på 
spørsmål)
- Lett for Svømmeskoleansvarlig å ta kontakt med vedkommende ved evt. 
oppfølging/spørsmål



Rollebeskrivelse

• Rollen Hovedinstruktør vil ikke være lik i alle
klubber

• Følgende skal legges til grunn i 
gruppearbeidet:
– Hovedinstruktør er i tillegg til instruktørene (går

oppå de andre)

– Hovedinstruktør er forlenget arm for 
svømmeskleansvarlig (bindeledd)



Gruppeoppgave

• Lage en rollebeskrivelse for Hovedinstruktør

– Tenk tekst til utlysning av stilling

• Beskrivelsen skal presenters i plenum



Hva slags forventninger har du til
svømmeskoleansvarlig?

Tankekart i plenum:

- God kommunikasjon
- Samarbeid -> Felles mål
- At svømmeskoleansvarlig har god oversikt (hvor mange, hvem er på jobb, er oppdatert)
- Definere tydlige roller mellom hovedinstruktør og svømmeskoleansvarlig
- Være ”Open minded”
- Kreativ
- Dra nytte av ressursene – se ressursene
- Danne et godt team
- Ha kompetanse
- Være engasjerende og engasjere
- Motivere hele teamet og hovedinstruktør
- Ha samlinger, møter, kick off, medarbeidersamtaler
- Styrke teamet – utdanning, konferanser



Hva slags forventninger har du til
instruktørene du er ansvarlig for?

Tankekart i plenum:

- Er presise – møter opp
- Fokuserer på høy sikkerhet
- Har god holdning
- Holder rutiner
- Er imøtekommende
- Åpen for tilbakemeldinger
- Glede for det de driver med
- Tillit til hovedinstruktør
- Ser den enkelte deltaker
- Engasjerer kolleger – drar de opp, ikke ned
- Sette seg inn i målene og verdiene til klubben
- Kunne Norges svømmeskole
- Være effektive – ha effektivitet i det de gjør
- Være aktive – ha det gøy!
- Være forberedt



Hva slags utfordringer har en 
hovedinstruktør?

Sette opp 6 utfordringer – diskutere i gruppevis, komme med eksempler 
og løsninger på utfordringen.

1. Foreldre (forståelse, ”mitt barn”, kan bli satt i et hjørne av forelder, hva skjer i 
garderoben 
2. Evaluering av barna (riktig, til tidsfrist)
3. Konflikter i teamet (oppmøte, holdninger, bli sett)
4. Utfordrende barn (én utagerende person, religion, kultur, språk)
5. Regler (i arbeid, normer, regler i svømmehall, instruktørene er eksempler)
6. Roller (tillit, fordeling, tydelige rollebeskrivelser)


