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Styrelsens yttrande gällande motionen angående utbildning till simlärare och
simlärarassistent i Svenska simförbundets regi
I det arbete som har påbörjats med Svensk Simidrotts Strategi 2025 är utbildning en stor
del.
I verksamhetsinriktningen för 2018-2019 är det prioriterat att arbeta fram en plan för
området utbildning samt att arbeta med webbaserade utbildningar. Det har tillsats en
projektledare i arbetet med webbutvecklingen av utbildningar.
Detta tillsammans med det faktum att SISU Idrottsutbildarna gör om sina utbildningar, görs
det även en större översyns av utbildningarna både vad det gäller omfattning och innehåll.
Detta för att utbildningarnas innehåll på bästa sätt ska vara en hjälp till att uppnå målen i
Strategi 2025 och därmed på sikt även visionen för Svensk Simidrott ”Svensk Simidrott i
världsklass i ett Sverige där alla kan simma”.
Beslut som timplaner och innehåll för vissa specifika utbildningar bör inte vara den karaktär
av frågor som beslutas av ett årsmöte. Våra grundutbildningar är en del i ett större
sammanhang, som SISU Idrottsutbildare ansvarar för, t.ex. Plattformen, vilken är en
gemensam utbildning för alla idrotter inom RF.
I det fortsatta arbetet med utbildningarna ingår även en översyn av struktur och innehåll.
Detta innebär att:
•
•
•
•

Under 2018 påbörjas arbetet med en revidering.
Översynen inleds med ett brett möte med deltagande av förening, distrikt, utbildare och
kansli.
En del i översynen ska vara att möta föreningarnas behov av lättillgänglig riktad utbildning
för simlärare.
Redovisningen av översynen sker senast på förbundsmötet 2020.

Styrelsen att SK Laxens motion beaktas i det fortsatt arbetet med utbildningarna och att
frågan hanteras vidare av styrelsen och föreslår således förbundschefen.
Med detta anser styrelsen motionen besvarad.
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