SIMLÄRARKONFERENSEN PROGRAM
Tema: Integration, teknik och pedagogik
Arrangör: Svenska Badmästareförbundet
Söndag 30 oktober

rädda och börja njuta av att vara i
vattnet. Här delar Jenny med sig av sina
09.00–09.50 Incheckning –
erfarenheter och metoder – balans, konThe Steam Hotel, Västerås.
takt och tillit.
Fika och mingel.
13.45–14.30 Föreläsning 3
09.50–10.00 Konferensinfo
Babysim – vad är det?
David Berglund och Jonas Andersohn.
Lena Andersson Stenquist
Presentation av Programmet och
är ansvarig för breddverksamheten i en av
arrangörerna.
Sveriges största simföreningar, Helsingborgs Simsällskap. Hon har över 20 års
10.00–10.45 Föreläsning 1
erfarenhet som utbildare för Svenska SimBarn med särskilda behov (NPF)
förbundet och är författare till utbildningsBibbi Lindahl är legitimerad psykolog
material inom området.
och psykoterapeut vid PsykoterapiLena berättar här hur vi ser på babysim
kontoret
idag.
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårt att 14.30–15.00 Eftermiddagsfika
reglera sin uppmärksamhet, anpassa
15.00–16.30 Workshop 2
aktivitetsnivå, hålla kvar information
Yrkesstolthet och simlärarens roll
i minnet och kontrollera sin motorik.
Jill af Edholm är områdesansvarig för
Denna föreläsning fokuserar på hur
Simkunnighet och utbildningssamordnare
du som simlärare kan utveckla ett arhos Svenska Livräddningssällskapet
betssätt så att du på bästa sätt kan nå
”Yrkesstolthet är en viktig del av vår yrkesfram med din simundervisning.
identitet. Att vara stolt över sitt yrke gör
11.00–12.00 Workshop 1
att man känner mer engagemang och trivs
Barn med särskilda behov (NPF)
bättre på jobbet. En gemensam stolthet
Diskutera praktiska exempel med
stärker också statusen för yrket i Sverige
kollegor under handledning av Bibbi
och vår profession får möjlighet att växa i
Lindahl.
takt med att vi utmanar varandra. Så hur
gör vi för att höja yrkesstoltheten bland
12.00–13.00 Lunch
simlärare, hur gör vi för att kvalitetssäkra
13.00–13.45 Föreläsning 2
yrket tillsammans och höja dess status?”
Varför är det så många vuxna
Diskutera simlärarens roll med kollegor
som inte lär sig i simskolan?
under handledning av Jill.
Att gå till simskolan för att lära sig
Workshop 2
simma i vuxen ålder kräver ofta mod.
Yrkesstolthet och simlärarens roll
Men egentligen är det inga konstigSummering och redovisning.
heter.
Det menar Jenny Runstig, grundare
    19.00 Middag (The Steam Hotel).
och VD av Trampoolin simskolor, som
Middag och trivselkväll med liveband
framgångsrikt lärt vuxna att sluta vara
och trevligt sällskap.

Måndag 31 oktober
09.00–09.45 Inledning – Kort presentation av dagens
program och gemensam avslappning.
09.45–10.15 Förmiddagsfika
10.15–11.00 Föreläsning 4
Mekanik och simningens ABC
Lena Andersson Stenquist. Oavsett om vi rör
oss på land, i luften eller i vattnet så behöver
vi ta hänsyn till olika fysikaliska krafter som
påverkar våra förutsättningar att röra oss.
Mekaniken ligger till grund för både Simningens ABC  – de 8 moment som är en förutsättning för att såväl barn som vuxna ska
kunna lära sig att simma och bli trygga i
vattnet. Hon kan dela med sig av tips och
tricks och massor av erfarenhet.För att vara
trygg i vattnet, men också för att kunna ta
del av glädjen genom att simma och röra sig
i vattnet, finns olika saker som är bra att
tänka på. Vad påverkar kroppen i vattnet?
Hur kan vi förbättra förutsättningarna för
deltagarna att lära sig simma genom att utgå
från mekaniken? Vad är viktigt att tänka på
och ta hänsyn till i simtekniken, när du lär en
person att simma? En av Svensk Simidrotts
kursledare berättar mer om hur kroppen påverkas av vattnet och vad du som instruktör
kan göra för att underlätta för dina deltagare att lära sig simma.
11.00–12.00 Föreläsning 5
Våga tänka nytt – från motgång
till framgång
Aron Anderson är professionell äventyrare
och uppskattad inspiratör och föreläsare. Han
har antagit utmaningar som de flesta inte ens
skulle drömma om. Och genomfört äventyr
som kräver en exceptionell styrka, både fysiskt och mentalt. Hans fantastiska bedrifter
inspirerar andra att inse sina möjligheter –
oavsett svårigheter.
12.00–12.15 Avslutning
Sammanfattning och tacka för medverkan.
12.15–13.15 Lunch – på The Steam Hotel.
13.15–14.30 Studiebesök – på Kokpunkten för de
som vill och kan.

Allmän
information

Bibbi Lindahl
Legitimerad psykolog
och psykoterapeut vid
Psykoterapikontoret
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mästareförbundet
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Jill af Edholm
Områdesansvarig Sim
kunnighet, utbildnings
samordnare, Svenska
Livräddningssällskapet

Aron Anderson
Professionell äventyrare
samt inspiratör och
föreläsare

David Berglund
Enhetschef Paradiset,
Örnsköldsviks kom
mun, sekreterare i Sv.
Badmästareförbundet

Jenny Runstig
Grundare och VD
för Trampoolin sim
skolor

Jenny Runstig
”Varför är det
så många
vuxna som
inte lär sig i
simskolan?”

Aron Anderson
”Våga tänka nytt! – från
motgång till framgång”
En viktig och helt unik föreläsning med fokus
på mod och strategi för att stärka självledarskapet och lyckas med samarbetet, i en tid då
vi behöver det som mest.
   Inget triggar oss människor så mycket som
förändringar gör och vi står vi inför dem hela
tiden. Hur tar man sig an förändringar och utveckling på ett framgångsrikt sätt? Varför är
det svårt?
   Aron ger oss – förutom verktygen till hur
vi kan förverkliga våra drömmar om mål, motivation, teamwork och drivkraft – sin gripande
historia samt sina bästa framgångsstrategier.
   Ur innehållet: • Optimera tillgången till dina resurser genom mental träning • Att bygga
och lita på processen i förändring • Att våga
att vilja • Betydelsen av reflektion • Självledarskap –
att leva där fötterna står
• Vänd motgång till framgång • Se möjligheter –
oavsett svårigheter
   Aron Anderson är
professionell äventyrare och en mycket
uppskattad föreläsare.
Han har antagit utmaningar som de
flesta inte ens skulle
drömma om, som krävt
en exceptionell styrka,
både fysiskt och mentalt.
   Aron gjorde succé
i Lets Dance våren
2022 och briljerade
på dansgolvet tillsammans med Jasmine Takács.

Datum: Söndag 30 –
måndag 31 okt 2022.
Pris exkl moms: 4 000:för medlem, 5 000:för icke-medlemmar.
Hotell: Steam Hotel, Ångkraftsvägen 14, 721 31 Västerås, 021-475 99 00.
Enkelrum: 1 497 kr, dubbelrum: 917 kr /person. Rumsbokning sker i samband med anmälan
Konferens: The Steam Hotel.
Anmälan: Sista anmälningsdag 29 augusti 2022 på förbundets hemsida
www.svbadmf.se.
Info: Jonas.Andersohn@svbadmf.se, 0611-34 81 79 eller
David.Berglund@svbadmf.se, 0703-29 69 55.
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