Göteborg 2016-03-01

Vill du bli Kursledare för Västsvenska Simförbundet?
Utbildningsrådet i Västsverige söker nu en ny kursledare som kan hjälpa till att hålla i utbildningar i
Västsverige. Vi söker dig med lång erfarenhet inom simning och som gillar att utbilda andra ledare.
Du ska kunna ställa upp minst två helger per år då du håller i tränarutbildningar för Västsvenska
simförbundets räkning. Du ska även uppfylla nedanstående kriterier från Svenska Simförbundet och
kunna gå deras kursledarutbildning. Kommande kursledarutbildning är planerad till den 8-10 april i
Malmö men det kommer även fler tillfällen framöver.
Är du intresserad att bli kursledare? Kontakta utbildningsansvarig Johan Runhage
johan.runhage@telia.com och skriv några rader om varför du skulle passa som kursledare.
Det är VSSF som ansvarar för SA och SI utbildningarna i distriktet och som kursledare kan du bara
hålla utbildningar för VSSF:s räkning. Samtliga Kursledare håller i SA-utbildningarna och sedan väljer
du inriktning om du vill vara kursledare för SI 2-8 år eller 7-13 år eller 12-17 år.
Kriterier för kursledare från Svenska Simförbundet:
 Licensierad inom den nivån du ska utbilda. Eftersom licensieringen är relativt ny kan dispens
ges. Det ska dock tydligt framgå att kursledaren har ambition att bli licensierad i framtiden.


Pedagogisk förmåga



Ämneskunskap



Erfarenhet av verksamheten på den relevanta nivån.



Adekvat utbildning

Inför kursledarutbildningen
Efter att sista anmälningsdatum har gått ut och tillsammans med kallelsen så kommer handledningar
och kursledarmaterial att skickas ut. Deltagaren ska gå igenom handledningarna och komma
förberedd till kursen, då det även är vissa uppgifter som ska ha gjorts inför kursledarutbildningen.
Under själva utbildningen så kommer deltagaren även att få framföra en presentation/föreläsning på
ett utvalt område från handledningen som ska presenteras inför resten av gruppen. Vilket
ämne/område detta blir kommer att meddelas i kallelsen.

Med vänlig hälsning
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Adjungerad utbildningsansvarig
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