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Hovedinstruktøren
Er en person som har overordnet ansvar for gjennomføring 

og kvalitet i svømmeskolen i det bassenget han/hun 

arbeider. HI er normalt på land, og er der i tillegg til de andre 

instruktørene – har ikke egne grupper.

• Hovedinstruktøren er bindeledd mellom 

Svømmeskoleansvarlig og instruktører. 

• Hovedinstruktøren er altså en mellomleder, og leder et 

team på 2-7 instruktører. 

• Når noe skjer må hovedinstruktøren ta ledelsen. 



Hovedoppgaver
• Kvalitetssikring
• Godkjenne bytte av nivå

• Gå gjennom kommentarer til foresatte

• Instruktørutvikling
• Informasjon fra Svømmeskoleansvarlig 

• Opplæring i samarbeid med mentor

• Veiledning 

• Rose det som er bra

• Ta tak når noen ikke gjør jobben

• Oppfølging og informasjon til foresatte
• Muntlig info første kursdag – første møte med klubben!

• Svare på spørsmål – være tilgjengelig 

• Sørge for at sikkerheten er ivaretatt



Flere oppgaver
• Diplomer og merker

• Byttelister til Svømmeskoleansvarlig

• Hovedinstruktørmøter 2-3 ganger i 
halvåret

• Lede møter med instruktørene i sitt team 
hver måned

• Tryggivann: Oppmøte, delmål

• Organisering av basseng

• Vikar ved behov



Krav til Hovedinstruktøren
• Begynnerinstruktørkurs

• Videregående instruktørkurs

• Fylt 20 år

• Egnethet i forhold til å ta ansvar og være en leder

• Ha lyst

• Hovedinstruktørkurs



Hvilke oppgaver kan hovedinstruktøren 
ha i minipolo eller stupskole?
DISKUTER TO OG TO OG NOTER



Hvordan kan Hovedinstruktøren bidra 
til at flere barn fortsetter fra 
stupskole/minipolo til treningsgrupper? 
DISKUTER TO OG TO OG NOTER



Fordeler med HI-rollen
• Instruktørene blir fulgt opp hver dag – trygghet og utvikling 

• Kvalitetssikring av innhold og levering

• Foresatte får svar 

• Bassengutnyttelse

• Bedre kommunikasjon (SSA, HI, instruktører, foresatte)

• Bedre informasjon 

• Back-up vikar 

• Bidrar med å skape klubbtilhørighet

• Bidrar til at alle blir sett, både barn, foresatte og instruktører        



Spørsmål?



Takk for oss!


