
 

SVENSK SIMIDROTTS SIMLÄRARUTBILDNING 
 

 
Skånes Simförbund inbjuder till utbildningen SIMLÄRARUTBILDNING, uppdelat på egna studier via webben samt 2 fysiska 

block. Block 1 är 1 helg (2 dagar), block 2 är 1 helg (1½ dag) under våren 2023. 

 

Utbildningen är en fördjupningsutbildning för instruktörer och tränare som arbetar med siminlärning och simkunnighet.  

 

SIMLÄRARUTBILDNINGEN är den andra nivån i Simförbundets utbildningsstruktur. För att bli godkänd Behörig Simlärare 

krävs att man dels blir godkänd på sitt egen arbete via webb och att man genomgår/blir godkänd på block 1 och block 2. 

Dock behöver man inte gå dem i en följd. 

 
100%  närvaro på samtliga delar krävs för godkännande. 

 
Samling 22–23 April: Trelleborgs Badhus, Trelleborg 
 18–19 Maj: Skånesims kansli, Malmö Arena på Hyllie, Malmö 

 
Plats: Uppstartsmöte 1: 28 mars 18.00-20.30: Digitalt via Zoom 

Fysisk utbildning  22–23 april: Trelleborgs Badhus  09.00-18.00 

Uppstartsmöte 2: 25 april 18.00-20.30: Digitalt via Zoom 
Fysisk utbildning:  18–19 maj: Skånesims Kansli, Malmö Arena 09.00 – 15.00 
 

Förtäring: Fika och lunch ingår i kursavgiften vid de fysiska träffarna. Eventuell specialkost anges vid 
anmälan. 

 
Boende: Boende ingår ej i kursavgiften. Boende bokas separat via kansliet 

 
Kursavgift: 6000kr för både del 1 och del 2 inklusive kurslitteratur, avgiften faktureras resp.  

förening av Skåne Sim. (Kostnad/del är 3 000kr) 

För denna kurs kan man söka bidrag och få tillbaka 3500 kronor i utbildningsstöd. Först    efter 

att deltagaren har blivit registrerad som godkänd på kursen kan bidraget betalas ut.  

Förkunskapskrav: Deltagarna skall ha fyllt 16 år när utbildningen påbörjas 
Vara godkänd Simlinjeassistent eller likvärdig utbildning.,  
Vara godkänd Grundutbildning för tränare, SISU.  
Ha minst 40 timmars praktisk erfarenhet efter godkänd Simidrottsledare utbildningen 
Ha giltig Barn o Vuxen HLR-utbildning. Obs inte äldre än 12 månader.  
 

Antal deltagare: Minst: 10st Max: 15st. 
 

Anmälan: Anmälan sker via IdrottOnline, tänk på att man måste anmäla till båda kursdelarna, 

observera att vi har endast 15 platser tillgängliga. 

Anmälan kursdel 1, sista anmälan 26 mars 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1738211  

Anmälan kursdel 2, sista anmälan 23 april 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1738226  

 
Avbokningsregler: Anmälan är bindande. Avbokning som sker innan sista anmälningsdag debiteras med 

 150 kr. 

 
Kontaktperson: Towa Frederiksen, Skånes Simförbund, kansliet@skanesim.se, 0708978791 
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