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INNLEDNING

INNLEDNING

Alle kan mestre i vann!Vi skal derfor kunne
legge til rette for at alle skal bli trygge i
vann og lære å svømme ut ifra sine
forutsetninger. Svømmeidrett og aktiviteter
i vann er for alle, uavhengig av ferdigheter,
mål og funksjonsgrad.

Alle klubber, uavhengig av geografi og
størrelse, bør kunne tilrettelegge for at
personer med en funksjonsnedsettelse
skal få tilbud om opplæring på lik linje med
alle andre.

Dere som er grenskoleansvarlige, instruk-
tører eller trenere skal ikke være
eksperter på funksjonsnedsettelser. Det
aller viktigste er at dere er åpne og
løsningsorienterte om de spørsmål og
utfordringer som kan komme. Ikke alle
med en funksjonsnedsettelse har behov
for tilrettelegging. Noen trenger bare litt
tilrettelegging mens andre kan ha behov
for tettere oppfølging.

Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at
alle mennesker skal ha muligheten til å utøve en av grenene i NSF ut
ifra sine ønsker og behov, gjennom å legge til rette for aktivitet i
trygge omgivelser.
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INNLEDNING

Som grenskoleansvarlige og instruktører har
dere kunnskap om og erfaring med svømme-
opplæring, men vi ser at mange er usikre på
hvordan det kan legges til rette for de som
trenger litt ekstra hjelp - og hva dette
innebærer. Med en egen veileder håper vi å
ta bort denne usikkerheten og bidra til at alle
dere som driver med opplæring:

• får kjennskap til og forståelse for hvordan
en kan tilrettelegge opplæring og aktivitet
ut ifra det behovet er

• får en forståelse for at personer med
funksjonsnedsettelse er like forskjellige
som alle andre med ulike erfaringer,
muligheter, ønsker og mål

• forstår at det ikke finnes en oppskrift eller
fasit, men med bakgrunn i kunnskap og
erfaringer kan lage tilpasset opplegg ut
ifra den enkeltes forutsetninger

• tør å utfordre deltakeren med nye øvelser
og aktiviteter

Hvorfor egen veileder
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INNLEDNING

• har forståelse for at dere skal være
eksperter på svømmeopplæring – ikke
på ulike diagnoser

Også trenere, særlig for yngre utøvere, bør
ha kjennskap til hvorfor og hvordan en kan
tilrettelegge slik at de har forståelse for
viktigheten av svømmeopplæring for alle.

Uansett hvilken rolle du har i klubben, husk
at:

• Det er omgivelser, aktivitet og øvelser som
skal tilpasses den enkelte og ikke
motsatt! Det meste er mulig å få til!

God lesing og lykke til med arbeidet!
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1. ROLLER OG ANSVAR

Som grenskoleansvarlig, hovedinstruktør
eller instruktør er din viktigste oppgave å
sørge for at opplæringen tar utgangspunkt i
hva den enkelte utøver eller deltaker har
mulighet til å få til, samt sørge for at
opplæringen skjer i trygge omgivelser. Din
rolle er å være instruktør og ha ansvar for
opplæringen. Det er ikke nødvendig at du har
kjennskap til hver utøver eller deltakers
diagnose, men det er viktig at du har
kjennskap til den enkeltes muligheter og
begrensninger – for å kunne tilrettelegge
opplæringen ut ifra behovet. Denne
kjennskapen kan også gjøre det enklere å
utfordre og stille litt krav til hver enkelt
utøver.

• Grenskoleansvarlig/hovedinstruktør må sørge
for å få informasjon om deltakeren som er
nødvendig for opplæringen.

• Om det er sensitive opplysninger som
lagres, må disse lagres i henhold til
gjeldende personvernlovgivning.

• Klubben og instruktøren har ansvaret for
alle deltakere under opplæringen i/ved
bassenget.

• Foresatt/ledsager har ansvaret i garderoben.

• Deltakere med behov for en til en-
oppfølging må ha assistent fra klubben
eller ha med egen ledsager om ikke
klubben har kapasitet.

• Instruktøren skal bidra til å legge til rette
for åpenhet i gruppen og det skal være
aksept for at en eller flere kan ha behov for
ekstra hjelp eller har med egen ledsager.

1. ROLLER OG ANSVAR
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1. ROLLER OG ANSVAR
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2. TILRETTELAGT OPPLÆRING

Skal en alltid ha egne grupper for de som
trenger tilrettelagt opplæring? Nei, så langt
det lar seg gjøre skal en tilstrebe å
tilrettelegge for den/de som trenger det i
eksisterende grupper. Etterspørsel etter og
behov for tilrettelagte tilbud vil også være
noe å ta hensyn til. Noen deltakere trenger
lite ekstra tilrettelegging, mens andre kan ha
behov for egen ledsager.

Tenk gjennom:
• Hvor mange deltakere trenger et til-
rettelagt tilbud og hvor mye/hvilken
tilrettelegging er det behov for?

• Barn vil gjerne være sammen med jevn-
aldrende barn.

• Det kan være bra for barn å se at vi er
forskjellige og at noen trenger litt mer
hjelp eller har litt andre utfordringer.

• Barn er flinke til å spørre. De godtar
ulikheter og forholder seg naturlig til
funksjonsnedsettelse hvis vi voksne gjør
det. Spør foreldrene til barnet med
funksjonsnedsettelse hva de ønsker at du
– som instruktør – skal fortelle resten av
gruppa. Eller om de selv vil informere i
gruppa. Noe informasjon er kanskje kun
for deg om instruktør/trener.

• Vi ser at der det er flere med utvik-
lingshemming, kan det fungere godt å ha
dette som en egen gruppe. Men gjør her
en vurdering ut ifra alder og funk-
sjonsnivå.

• Noen klubber samarbeider med kommune
eller organisasjon om eget tilrettelagt
tilbud til barn/unge/unge voksne med
større/sammensatte funksjonsnedsettelser.
Dette kan da være egne tilbud/grupper.

2. TILRETTELAGT OPPLÆRING
Eget eller inkludert tilbud?
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2. TILRETTELAGT OPPLÆRING

Dere som er instruktører eller ansvarlige for
opplæringen har, som allerede presisert,
ansvar for og skal være gode på svømme-
opplæring. Dere skal ikke være eksperter
på diagnoser, men dere må ha informasjon
som er nødvendig for svømmeopplæringen.
Som det går fram av Kapittel 4, er kommu-

nikasjon med foresatt/ledsager viktig slik at
dere kjenner til de eventuelle hensyn og
begrensninger barnet har. Husk at foresatte
kan ha en oppfatning av at barnet har flere
begrensninger enn det faktisk har. Dette kan
f.eks. skyldes liten eller ingen erfaring med
aktiviteter i vann.

2a. Noen generelle råd og hensyn

Noen forhold som kan være nødvendige å ha kunnskap
om og ta hensyn til for den enkelte deltaker:

• Er det behov for hjelp i garderoben
og er det behov for egen garderobe?

• Er det behov for noen tilpasninger i
bassenget/anlegget?

• Er det behov for ekstra utstyr?

• Er det behov for egen assistent/
ledsager?

• Hva er synlige funksjonsnedsettelser?
Er det noen skjulte funksjons-
nedsettelser en også må ta hensyn til?

• Er det utfordringer med syn, hørsel,
balanse eller koordinasjon?

• Hvilken erfaring har deltakere med å
være i vann?

• Hva er de største utfordringene i vann?
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2. TILRETTELAGT OPPLÆRING

• Det vil være variasjoner i hva hver enkelt
oppnår og lærer - men alle skal kunne lære
og føle mestring ut ifra sine forut-
setninger.

• Vær tålmodig – noen trenger flere repe-
tisjoner og bruker lengre tid på å lære og/
eller forstå.

• La alle, så langt det lar seg gjøre, få samme
oppgaver/øvelser. Noen øvelser vil måtte
tilpasses slik at alle som er med føler
mestring, mens andre øvelser vil ta litt
lengre tid for noen å gjennomføre. Ha som
mål at alle gjør det samme med eventuelle
tilpasninger. Disse tilpasningene skal gjøres
for utøveren og ikke gruppen.

• Noen barn kan få hjelp av ledsager eller
bruke utstyr for å få til samme øvelser/
oppgaver som andre. Men NB! Her må
instruktøren vurdere hva som er best for
mestring og læring for det enkelte barn.
NB! Vær bevisst på at hjelp og utstyr ikke
er til for å gjøre din jobb som instruktør
lettere.
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2b. Tilrettelegging i anlegget og bruk av utstyr

De fleste anlegg som benyttes til opplæring
og trening skal være tilrettelagt for alle,
uavhengig av funksjonsnivå. Men det kan
fortsatt være enkelte eldre anlegg som har
mangler. Det bør derfor undersøkes i forkant
om anlegget og garderober vil fungere for
bevegelseshemmede og synshemmede.

• Er det egen HC-garderobe?

• Er det heis/trappefri adkomst?

• Hvordan komme seg fra garderobe til
basseng?

En bør også se på hvordan en kan gjøre
nødvendige tilpasninger i anlegget (inkl.
basseng og garderobe):

• For eksempel bruk av merkebånd/merke
med farger for synshemmede.

• Ha fargerike leker med tanke på syns-
hemmede.

• Legge til rette for faste plasser i
garderobe.

• Sørge for at det er ryddig i/ved bassenget.
For utviklingshemmede kan det være
forstyrrende med mange løse gjenstander
og synshemmede kan snuble.

• Er det behov for ekstra utstyr ut over det
som er i hallen i dag?

14 - Svømmeidrett for alle

2. TILRETTELAGT OPPLÆRING



3a. Intern kartlegging i klubben

Vi anbefaler alle klubber å gjøre en intern
kartlegging i klubben, slik at en er best mulig
forberedt på å kunne gi et godt tilrettelagt
tilbud til ett eller flere barn.

• Hvilken erfaring har klubben med til-
rettelagt opplæring og/eller trening?

• Hvor mange instruktører har tatt NSFs
dagskurs om Svømmeopplæring og funk-
sjonsnedsettelser?

• Er det noen i klubben som har erfaring med
eller kunnskap som kan være relevant i
denne sammenhengen?

• Er anlegget/anleggene (inkl. garderobe)
som brukes godt nok tilrettelagt for rulle-
stolbrukere?

• Er det noe klubben selv kan gjøre for å
tilrettelegge i anlegget?

• Er det andre klubber som kan gi gode råd?

Svømmeidrett for alle - 15

3. STARTE OPP MED TILRETTELAGT TILBUD
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3. STARTE OPP
MED TILRETTE-
LAGT TILBUD
For mange klubber er starten på til-
rettelagt opplæring at det begynner et
barn som har behov for litt ekstra hjelp.
Det er også flere og flere klubber som
ønsker å starte opp med eget tilbud. Og
det er økt etterspørsel fra foresatte som
lurer på hvor deres barn kan få et tilpasset/
tilrettelagt tilbud.
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3. STARTE OPP MED TILRETTELAGT TILBUD

3b. Ved etablering av tilbud

Hver enkelt deltaker skal få mulighet til å
utvikle seg, føle mestring og nå sitt
potensiale – ut ifra sine forutsetninger. Dette
skal være utgangspunktet for planlegging og
gjennomføring av all aktivitet.

• Er det klubber med erfaring dere kan
besøke/få gode råd fra om etablering av
tilbud?

• Sørg for at instruktører gjennomfører
Dagskurs om Svømmeopplæring og funk-
sjonsnedsettelser.

• Start opp i det små, se hvordan det går og
utvid heller tilbudet etter hvert om det er
behov for det.

• Tilpass aktivitet og tilbud ut ifra etter-
spørselen (f.eks. er det flere med utvik-
lingshemming som ønsker en egen
gruppe/eget tilbud?)

• Bruk gjerne instruktører som har erfaring
med svømmeopplæring og er trygge i sin
rolle.

• Begynn gjerne med en instruktør, eller to
ekstra, og gå ned i antall instruktører etter
hvert, ut ifra behov.

• Bruk samme instruktører hver gang så en
blir godt kjent med barna og kan følge opp
deres utvikling.

• Sørg for minst mulig støy der det er
opplæring.

• For synshemmede og hørselshemmede,
tenk på stemmebruk, plassering og bruk av
tegn.

• Vær tålmodig – det kan ta litt tid før en
klarer å finne gode løsninger for
inkludering i gruppen.



Svømmeidrett for alle - 17

3. STARTE OPP MED TILRETTELAGT TILBUD

3c. Rekruttering
– være synlig

• Ha informasjon om tilbud og muligheter
lett tilgjengelig på hjemmesiden,
inkludert kontaktinformasjon.

• Legg inn informasjon om muligheter/
egne kurs på Trygg i vann-siden.

• Er det organisasjoner dere kan ta
kontakt med/samarbeide med?
Eksempler på organisasjoner:
• CP-foreningen (Cerebral Parese)
• Dysmeliforeningen
• Ups and Downs (forening for de med
Downs Syndrom)

• Ta kontakt med/informere kommunale
helsetjenester (f.eks. helsestasjonen
og/eller fysioterapitjenesten)
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4. KOMMUNIKASJON

4. KOMMUNIKASJON
God kommunikasjon mellom foresatt/led-
sager og den ansvarlige fra klubben gir et
godt grunnlag for å lykkes med svømme-
opplæringen. Dere som er ansvarlige må,
som nevnt tidligere, ha kjennskap til
eventuelle hensyn som må tas med tanke på
både sikkerhet og selve opplæringen. Det
kan også være fint for de andre deltakerne i
gruppen å få litt informasjon om det er en
deltaker som f.eks. sitter i rullestol, mangler
en arm eller bruker tegnspråk.

Kommunikasjon med foresatte/ledsager:
Et godt utgangspunkt for god kommuni-
kasjon og tillit er at alle skal føle seg
velkommen og verdsatt for den de er!

• Er det behov for og ønske fra foresatte, ha
gjerne et «startmøte» der foresatte får
informasjon om tilbud i klubben, blir kjent
med anlegg som brukes – og dere i klubben
kan få nødvendig informasjon omdeltakeren.
Husk at dette er for de som ønsker det!

• Bli kjent med utøver og hvilke hensyn som
må tas.

• Avklar med foresatte hva det er greit å
spørre om og hva det er greit å snakke om
i gruppa.

• Spør om foresatte selv ønsker å gi litt
informasjon til de andre barna om deres
barn og hva diagnosen innebærer.

• Avklar om det er noe av medisinsk karakter
dere må vite om.

• Utvikle et godt forhold til foresatte slik at
de får tillit til deg/klubben.

• Ha dialog med foresatte underveis i den
grad det er behov for det.



Svømmeidrett for alle - 19

4. KOMMUNIKASJON



KOMMUNIKASJON I GRUPPA:

• Skap et miljø og en forståelse for at vi alle
er forskjellige og at det er helt naturlig
– det er mye å lære av dette for alle!

• Kommuniser på deltakernes premisser
med et språk de forstår.

• Bruk gjerne kroppsspråk, bilder, vise og
forklare øvelser – få gjerne andre
deltakere til å vise øvelser.

• Bruk fornavn på deltakerne.

• Ha gode rutiner og faste opplegg
-> forutsigbarhet.

• Vær god med ros og oppmuntring, gi
tilbakemeldinger både til deltakere og
foresatte.

• Vær vennlig, bruk gjerne humor og skap
tillit. Ved bruk av humor, pass på at
deltakerne forstår den og at den aldri går
på bekostning av noen! Husk at noen kan
være sårbare.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:

• Ikke alle foresatte er klar over at
deres barn har utfordringer som gjør
at de trenger ekstra tilrettelegging, at
de ikke følger utviklingskurven eller
har en utfordrende oppførsel. Det kan
også være foresatte som ikke ønsker å
innrømme at deres barn har noen
utfordringer. Du som ansvarlig eller
instruktør skal aldri sette en diagnose
på et barn! Men du kan f.eks. uttrykke
bekymring for manglende utvikling
eller at barnet ikke finner seg til rette i
gruppen og kan stille spørsmål som kan
bidra til forståelse og mer informasjon.

Eksempel på spørsmål kan være:

• Trives barnet ditt med å være med
svømmeopplæring?

• Er det noe vi kan gjøre for å hjelpe
barnet med utvikling?

Det er her til svært god hjelp om det er
etablert en god kontakt med foresatte
og at de har tillit til deg som ansvarlig
eller instruktør.

• Noen foresatte er engstelige for deres
barn og de utfordringer og aktiviteter
de gjennomfører i bassenget. Husk at
noen barn kan ha hatt en utfordrende
start på livet f.eks. med opphold på
sykehus, operasjoner og rehabilite-
ring og har lite erfaring med fysisk
aktivitet på land og i vann. Igjen er det
kommunikasjon og tillit som er vesentlig.
Det kan også hjelpe at foresatte får
forklaringer på ulike øvelser og
program barnet skal igjennom.
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PARAIDRETT I VÅR KLUBB

Instruktører og trenere skal være gode på
opplæring og trening – og skal ikke være
eksperter på ulike diagnoser. Men alle som er
involvert i tilrettelagt opplæring og trening
bør ha forståelse for og kunnskap om hva
som er god tilrettelegging generelt og i hvert
enkelt tilfelle.

Hvordan få mer kunnskap?
• Dagskurs om svømmeopplæring og funk-
sjonsnedsettelser. Alle instruktører (og
trenere til parautøvere) oppfordres til å ta
dette kurset.

• Boka «Fra lek i vann til svømming». NB!
Denne brukes på dagskurset.

• Instruktørsamling – ha tilrettelagt opp-
læring som tema på samling i egen klubb/
felles samling for flere klubber.

• Ta kontakt med andre klubber som har
erfaring.

• Hør om det er noen i klubben som har
relevant erfaring/kunnskap å dele, f.eks
gjennom deres yrke eller egen erfaring
med barn med funksjonsnedsettelser.

• E-læring om svømmeopplæring og
utviklingshemming.

• E-læring om de mest vanlige diagnoser
(CP, dysmeli/amputasjoner, kortvoksthet,
ryggmargsskader, synshemming) kommer
som etterutdanning på Trener 2.

5. KOMPETANSEHEVING



22 - Svømmeidrett for alle

6. GENERELLE RÅD – OPPLÆRING AV PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

• Bruk enkelt språk, sjekk om de forstår hva
som blir sagt.

• Forklar en ting av gangen.

• Repeter – oppgaver og øvelser kan gjerne
gjentas flere ganger (eventuelt med
variasjoner).

• Oppgaven eller øvelsen kan gjerne deles opp.

• Bilder, figurer, illustrasjoner -> visuelle
hjelpemidler kan være god hjelp når en
skal forklare.

• Vær god med ros (tommel opp, klapping).

• Bruk tydelig kroppsspråk.

• Vær tålmodig.

6a. Utviklingshemming

6. GENERELLE RÅD – OPPLÆRING AV
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Vi viser her også til de pedagogiske prinsippene fra
Instruktør- og trenerutdanningen – KAMPVISE

• Konkretisering – gjør lærestoffet
konkret.

• Aktivisering – lære gjennom
bevegelse.

• Motivering – påvirke elevens drivkraft.

• Progresjon – gradvis utvikling.

• Variasjon – avveksling og forandring.

• Individualisering – tilpasse til individet.

• Samarbeid – sosialisere elevene.

• Evaluering – sikre at målene nås.
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6. GENERELLE RÅD – OPPLÆRING AV PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Synshemming brukes som betegnelse for de
som er blinde og svaksynte og tilrettelegging
for den enkelte avhenger av om barnet ser
eller hvor mye barnet ser.

• Ha gjerne en guidet tur i anlegget og
forklar hvordan det ser ut.

• Sørg for at det er ryddig og at løse
gjenstander ikke ligger slik at noen kan
snuble.

• Ha et tydelig og forklarende språk.

• Bruk gjerne klær og utstyr med sterke
farger som er enkle å se for de som har noe
syn.

• Om nødvendig, bruk merkebånd fra
garderobe til basseng.

• Stå så nære som mulig til den syns-
hemmede.

• Bane bevegelser.

• La deltakerne bli kjent med tapping (for å
markere når de er en avtalt avstand fra
kanten).

• Sjekk ut svømmebriller med styrke.

• Så anbefaler vi både instruktører og andre
barn å teste ut svømmebriller med svarte
glass/bind for øynene for å få følelsen av
hvordan det er å være blind/ha begrenset syn.

6b. Synshemming
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6. GENERELLE RÅD – OPPLÆRING AV PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

• Ha et tydelig språk og stå nære den som er
hørselshemmet (i tilfelle de leser på
leppene).

• Pass på at det er en som snakker av
gangen.

• Unngå bakgrunnsstøy.

• Bruk bilder og illustrasjoner for å forklare.

• Rytme kan hjelpe til med timingen.

• Spør om deltaker er kjent med og bruker
tegnspråk og om dette skal brukes her – og
da hvordan dere legger opp kommunika-
sjonen.

• Det kan uansett være greit å lære seg enkle
tegn for det en har mest bruk for. Sjekk ut
appen Tegnordbok/ www.tegnordbok.no fra
Statsped.

• Sjekk ut med foresatte om bruk av
implantat og bruk i vann. Dette er noe
foresatte bør ha kjennskap til.

6c. Hørselshemming
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6. GENERELLE RÅD – OPPLÆRING AV PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

• God kommunikasjon med barn og
foresatt.

• Prøve å gjøre opplæringen så lik som
alle andres, men med de nødvendige
tilpasninger.

• Prøve og feile og være kreativ.

• Jobbe med å finne deltakers best
mulige flytestilling.

• Utgangspunkt er deltakers
funksjonsnedsettelse.

6d. Bevegelseshemmede
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7. FRA VANNTILVENNING TIL SVØMMEDYKTIG

Noen punkter du som ansvarlig eller inst-
ruktør kan tenke på:

• Om en deltaker sliter med å bli trygg i
vann, forsøk å finne ut hvorfor. Da blir det
lettere å tilrettelegge.

• De som er trygge i vann/har lært å svømme –
bør få nok utfordringer som gjør det gøy å
være med og at det er noe å strekke seg etter!

• Om det er en deltaker som viser veldig
gode ferdigheter, vurder om de kan hoppe
over et nivå slik at de får nok utfordringer.

7. FRA VANNTILVENNING
TIL SVØMMEDYKTIG
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7. FRA VANNTILVENNING TIL SVØMMEDYKTIG

• Motsatt – om det er noen som sliter med å
klare alle delmål som er satt på et nivå,
tenk alternativt på hvordan de likevel kan
gå videre til neste nivå. Å ta samme nivå
flere ganger kan virke demotiverende.
Dette forutsetter selvfølgelig at den det

gjelder er klar til å gå videre til neste steg.
Du som trener må vurdere om barnet er
klart og vil føle mestring ved å gå videre.
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8. FRA SVØMMEDYKTIG TIL TRENING

8. FRA SVØMMEDYKTIG
TIL TRENING
Tilbakemelding fra klubber og tall fra samordnet
rapportering viser at det er ganske mange med en
funksjonsnedsettelse som er med på opplæring, ca.
500 årlig de siste årene. Men det er mange som gir
seg i løpet av opplæringen eller når de eller
foresatte føler de er «ferdige». Ikke alle har lyst til
å drive med svømming som idrett, men det er viktig
at det finnes et tilbud for de som ønsker å fortsette
etter endt svømmeopplæring. Svømming er en
idrett med minimalt behov for ekstra utstyr. Det er
en individuell idrett som gjør tilrettelegging mulig
og enkelt uten at det behøver å påvirke noen i
gruppen. Alle som ønsker å fortsette med
svømming og aktivitet i vann etter endt opplæring
bør derfor motiveres og få et godt tilbud.

To viktige stikkord er MOTIVASJON og
KOMMUNIKASJON!
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8. FRA SVØMMEDYKTIG TIL TRENING

Husk på at

• Foresatte er ofte med på å bestemme
aktiviteten for barna. Når det gjelder
en del barn med funksjonsnedsettelser
er det ekstra viktig at foresatte føler
seg trygge på at deres barn blir sett,
ivaretatt og fulgt opp ut ifra der de er.
Om en foresatt får beskjed om at «vi
har dessverre svært lite kapasitet i
bassenget og ingen trener som kan
følge opp nå, men vi tror det blir bedre
til neste år», blir det ikke videre
svømming på det barnet!

• Mange foresatte må generelt kjempe
for at deres barn får den oppfølgingen
de har krav på – de orker ikke da å ta
den samme kampen i idretten.

• Sørg for at det er god dialog mellom
grenskolen og rekruttpartiene/trening.
Det bør være en naturlig overgang fra
opplæring til trening. Og treneren bør få
nødvendig informasjon om det er behov
for tilrettelegging/ekstra oppfølging.

• Ha rekrutt-trenere som tar godt vare
på utøverne.

• Husk at en videregående instruktør
kan være trener for de yngste rekrut-
tene.

• Det skal være gøy å være på trening!
For de yngste bør det også være plass
for allsidige lekbaserte øvelser.
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9. SVØMMEMERKER

9. SVØMMEMERKER
Svømmemerker er god motivasjon for alle
barn og målene og krav til de ulike svømme-
merkene gir noe å strekke seg etter. Noen
vil, på grunn av sin funksjonsnedsettelse,
aldri kunne klare de kravene som er for de
ulike merkene. Derfor har noen av merkene
tilpassede krav:

• På Begynner nivå er det egne krav for
merkene Vann, Hval, Skilpadde, Pingvin og
Selunge.

• For merkene på Videregående nivå er det
ikke egne krav, men det er her viktig at du

som instruktør tar hensyn til hva den
enkelte kan mestre med utgangspunkt i
funksjonsnedsettelsen, slik at de kan få
merker ut ifra dette.

• Det er egne merker der bruk av assistanse
er tillatt: Boblen, Bølgen, Spruten og
Sjøstjerna.

For nærmere beskrivelse av merkene, se
NSFs hjemmeside om Ferdighetsmerker og
siden om Svømmemerker.
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10. KOSTNADER OG ØKONOMI

10. KOSTNADER OG ØKONOMI
Når en starter opp grupper med større
instruktørtetthet eller det er en eller flere
deltakere som trenger ekstra oppfølging,
kan det innebære økte kostnader. Løsningen
for klubben skal ikke være å sette opp prisen
for disse gruppene. Heldigvis ser vi at mange
klubber har vedtak om at tilrettelagt
opplæring selvfølgelig ikke skal koste mer!

Noe dere som klubb kan tenke gjennom:

• Kan den/de som trenger en til en-opp-
følging ha med egen ledsager i vannet? I så
fall gis denne nødvendig opplæring.

• Det finnes flere muligheter for å søke om
tilskudd til å utvikle og starte opp tilrettelagt
opplæring. Se www.svomming.no (menyen
Parasvømming) for mer informasjon.

• Undersøk muligheten for et samarbeid
med kommunen, der dere som klubb kan
tilby vanntilvenning og opplæring for
grupper i regi av kommunen – og der
kommunen dekker alle kostnader.

• Klubber som har gode tilrettelagte tilbud,
kan oppleve god omtale, noe som kan
bidra til økt støtte fra organisasjoner og
lokalt næringsliv.

Foto:N
ora
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11. BRUK AV TRYGG I VANN / INFORMASJON OM BARN

I tillegg til informasjon på hjemmesiden om
det tilbudet klubben har eller kan gi, skal
alle opplæringstilbud legges inn i på
www.tryggivann.no (for klubber som er med
i Norges Svømmeskole, Norges Stupskole,
Norges Synkronskole og Minipolo).

• Eget tilrettelagt tilbud: Bruk her kate-
gorien ANNET

• Når tilrettelagt opplæring er inkludert i
eksisterende tilbud: Særg for å ha tydelig
informasjon om dette i beskrivelsen som
legges ut.

11. BRUK AV TRYGG I VANN /
INFORMASJON OM BARN
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11. BRUK AV TRYGG I VANN / INFORMASJON OM BARN

Få foresatte til å legge inn hva instruktør
konkret må ta hensyn til for at deres barn får
best mulig utbytte av opplæringen, uten at
det legges inn medisinsk informasjon/
sensitive data. Er det informasjon av denne
typen, bør det avtales med foresatt hvem

som skal ha denne informasjonen og hvordan
den lagres/oppbevares.



34 - Svømmeidrett for alle

AVSLUTNING

12. MER INFORMASJON

NSF har egen sider om parasvømmeidrett, se www.svomming.no
(menyen Para svømmeidrett).

• Boka «Fra lek i vann til svømming» Denne brukes på dagskurs
om «Svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser». Boka
anbefales til alle instruktører og alle trenere til parautøvere.
Boka kjøpes fra www.idrettsbutikken.no

• Øvelser til bruk i svømmeopplæringen finnes på NSFs
videoportal, https://nsf.brik.no/folder/norges_svommeskole

• For mer informasjon om Universell utforming, se Universell
utforming av idretts- og nærmiljøanlegg, Kulturdepartementet
2018

• Inclusion in the Learn to Swim Programme. A guide for
swimming coordinators, teachers and assistants delivering
mainstream lessons which include learners with special
educational needs and/or disabilities. Eget hefte fra Swim
England, https://www.swimming.org/swimengland/inclusion-
guidance-teachers/ (under menyen Help Guiders)
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