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Babysimsledare 
11 februari, 25-26 mars & 29 april 2023 – Göteborg & Digitalt 
 
Babysim är en aktivitet i vatten för barn upp till två år med fokus på lek utan prestationskrav. Babysim 
stimulerar barnet att träna motorik samt utveckla vattenvana och vattensäkerhet. Ett av målen är att barnet 
självständigt ska kunna ta sig i vattnet och under vattenytan, upp till ytan, sedan återvända tillbaka till 
bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten. Ett delmål i babysim är sociala kontakter och 
att främja kontakten mellan barn och förälder. 
 
Kursen Babysimsledare är en ny utbildning som ersätter utbildningarna Babysimsassistent & Babysiminstruktör 
som tidigare genomfördes som två separata utbildningar, men som numera alltså enbart kommer att vara en 
och samma utbildning. Utbildningen riktar sig till dig som vill få kunskap om hur verksamhet för de allra yngsta 
bör bedrivas. Efter avslutad utbildning blir man godkänd Babysimsledare hos Svensk Simidrott och har då vad 
som krävs för att själv ansvara för denna typ av verksamhet. 
 
Kursledare  Lena Andersson-Stenquist & Marika Sagré 
 
Plats  Göteborg & Digitalt via Zoom/Teams 
 
Tid INTRODUKTIONSTRÄFF (DIGITALT) 
 Lördag 11 februari kl. 09:00 – 12:00 
  
 VALFRITT: HLR-UTBILDNING FÖR BARN (GÖTEBORG) 
 Fredag 24 mars kl. 17:00 – 20:00 
 Kostnad: 500 kr/deltagare 
 
 FYSISK TRÄFF (GÖTEBORG) 
 Lördag 25 mars kl. 09:00 – 19:00 
 Söndag 26 mars kl. 09:00 – 17:00 
 
 AVSLUTNINGSTRÄFF (DIGITALT) 
 Lördag 29 april kl. 09:00 – 12:00 
 
Observation & Praktik För att bli godkänd på utbildningen ska du under utbildningens tid genomföra ett 

observationsblock och ett praktikblock. Har du inte genomfört dessa inom 
respektive uppsatt tidsperiod får du inte lov att delta vid de efterföljande träffarna. 

 
 Det är deltagarens ansvar att se till att man tar kontakt med en verksamhet som 

man kan göra sin observation och praktik hos. Om man behöver hjälp med att 
hitta en verksamhet kan man kontakta oss på utbildning@svensksimidrott.se. 
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Observation & Praktik Observation – Del 1 
 Under perioden mellan den 11 februari – 25 mars ska deltagaren observera 10 

lektioner á 30 min i Babysim (3 mån – 2 år) och som minst då följa två grupper 
vid fem tillfällen. 

 
 Praktik – Del 2 

Under perioden mellan den 26 mars – 29 april ska deltagaren genomföra praktik 
vid 10 lektioner á 30 min i Babysim (3 mån – 2 år) och som minst då följa två 
grupper vid fem tillfällen. 

 
Kostnad  3 500 kr inkl. måltider inom programmet 
 
Material  Boken ”Babysim” ingår i kursavgiften och kommer att skickas ut till deltagarna 

inför utbildningen. 
 
Boende  Erbjuds på Quality Hotel Waterfront. 
 Enkelrum 1375 kr/natt, del i dubbelrum 975 kr/natt. 
  
 I boendekostnaden ingår middag lördag kväll. 
 
Resor Eventuella resor bokas och bekostas av deltagare/föreningen. 
 
Förkunskapskrav  

▪ Under kalenderåret uppnå lägst 18 års ålder 
▪ Ha en godkänd och giltig HLR-utbildning för barn 
▪ Vara simkunnig 

 
Anmälan  Du anmäler ditt deltagande via denna länk. 
 Sista anmälningsdag är torsdagen den 2 februari 

 
 Kallelse skickas ut cirka en vecka innan kursen. 
 
Frågor & funderingar  Kontakta utbildning@svensksimidrott.se 
 
 

Varmt välkomna! 

https://www.google.com/maps/place/Quality+Hotel+Waterfront+G%C3%B6teborg/@57.6902131,11.9049116,16.25z/data=!4m8!3m7!1s0x464f8ccc61184735:0xb76fba0bbda34a8b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d57.6905525!4d11.9077538
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1708849
mailto:utbildning@svensksimidrott.se

