Uppstart Simkunnighetsnätverk Mellannorrland och Norrland 16/6
Bakgrund: Den 12 maj genomfördes ett centralt uppstartsmöte där ansvariga från förbundet
informerade kring syftet med simkunnighetsnätverk och goda exempel på redan
existerande. Tanken med nätverken är att ge ansvariga för simskola ett forum att diskutera
och utbyta erfarenheter inom olika ämnen. Efter mötet bestämdes att ett gemensamt
nätverk skulle startas upp för simskoleansvariga i Norrland och Mellannorrland.
Träff 16/6: Under den första träffen framgick att samtliga deltagande föreningar stöter på
liknande utmaningar och svårigheter i våra distrikt. Ansvariga för simskolan träffar sällan
andra med samma position i andra föreningar och samtliga deltagare på uppstartsträffen var
positivt inställda till ett nätverk där de kan samlas, diskutera och utbyta erfarenheter.
Några exempel på programpunkter som man önskar diskutera:
•
•
•
•
•
•

Hur hanterar man problem med kommunerna gällande bassängtider?
Tips kring hur man kan minska problemen med vissa föräldrar?
Bibehålla och rekrytera ledare
Anställningsavtal och prissättning
Hur kan vi arbeta för att få simskolan att bli mer om gemenskap, glädje och vänskap
Vanliga teknikfel och hur man kan lösa dessa

Digitala träffar för nätverket i Norrland och Mellannorrland verkar vara en bra lösning med
tanke på storleken på våra distrikt. Ett förslag är även att se över möjligheterna att
genomföra ett eget spår på Simidrottsforum 2021 specifikt för simskola. Ansvariga över
simskolan uppmuntras även att gå med i Facebook-gruppen Simkunnighet – Mellannorrlands
och Norrlands Simförbund. I den gruppen kommer vi sprida information, tips, trix och goda
idéer kopplat till simkunnighet och simskola. Där får ni i föreningarna gärna vara med och
dela om ni har några tips eller bra information.
Christina Sandin och Ulrica Söderqvist från Svenska Simförbundet deltog även på mötet och
informerade om deras roller i förbundet. Dem bjöd även in samtliga föreningar som är
intresserade att anmäla sig till Tränarkonferensen som kommer vara vecka 3 2021 i
Upplands Väsby där det kommer att finnas ett eget spår för simlärare.
Nästa träff i Simkunnighetsnätverket Mellannorrland och Norrland kommer ske i mitten av
augusti och inför den träffen kommer några frågor skickas ut till föreningarna. Tanken är att
samtliga deltagare ska få ta del av information kring alla föreningar, få en överblick på den
verksamhet som bedrivs idag och sedan diskutera det aktuella läget med varandra.
Andra bra-att-ha länkar:
•
•
•

Centrala Facebook-gruppen Simkunnighet
Föreläsningar via länk
Film: Simundervisning i världsklass

