Skolesvømning i klubregi.

Horsens den. 27.02.2011

Oplæg for en model hvor folkeskolens svømmeundervisning varetages af ansatte i Horsens Svømmeklub.
Modellen tager udgangspunkt i 2 fuld tids svømmeundervisere ansat af Horsens Svømmeklub, der varetager
undervisningen 5 dage om ugen i tidsrummet 08.00 – 14.00 fordelt på AquaForum og Brædstrup svømmehal.
Modellen indeholder følgende.
-

Horsens svømmeklubs rolle og de praktiske forhold
Pædagogisk og didaktisk oplæg, der beskriver undervisningen og målsætninger.
Halplan, skemalægning og andre tidsplaner
Oplæg til økonomi og samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Svømmeklub.

Horsens Svømmeklub tilbyder 40 ugers undervisning for skoleelever på 4. og 5. klassetrin, hvor eleverne
undervises fælles, i grupper efter færdigheder samt individuelt i små grupper. Læreren har ansvaret frem til
bassinkanten, hvorfra svømmeunderviseren (klub ansat) overtager det faglige ansvar. Undervisningen
planlægges og struktureres af svømmeunderviseren, hvor lære eller pædagog inddrages så vidt muligt. Læren
har det pædagogiske ansvar hele tiden, da det er denne der har sanktions muligheder.
Undervisningsplan er udarbejdet i samarbejde med Dansk Svømmeunion, hvori de pædagogiske og didaktiske
forhold er beskrevet (se bilag). Til hver undervisningstime laver svømmeunderviseren et program der
imødekommer det faglige niveau og som arbejder hen mod en klar målsætning, der belønnes med
svømmemærker efter Dansk Svømmeunions AquaChamp mærkesystem.
Skemalægning og halplan udarbejdes i samarbejde med Horsens Kommune.
Samarbejdsaftale udarbejdes i fællesskab mellem Horsens Kommune og Horsens Svømmeklub.
Vi kan tilbyde svømmeundervisning for ca. 740.000 Dkr. pr år. Under følgende forudsætninger:
-

-

Undervisning i tidsrummet 08.00 – 14.00, mandag til fredag. En blok lægges ind så der er plads
til frokostpause. Der er tale om effektiv undervisningstid, da klargøring og oprydning lægger
uden for tidsrummet og varetages af vores svømmeundervisere.
Der stilles to kvalificeret svømmeundervisere til rådighed.
Der er tale om to fuld tids stillinger, hvori der er indberegnet forberedelsestid, lærer/skole
møder, medarbejdsmøder og kursusaktivitet.
Undervisningen foregår i AquaForum og Brædstrup svømmehal, med hensyntagen til kørsel
osv., samt det faktum, at når Brædstrup er bemandet, er der kun én underviser i AquaForum.
I ovenstående beløb indgår udgifter til 2 ansatte, videreuddannelse, diverse hjælpematerialer,
diplomer og AquaChamp mærker.
Svømmeunderviserne vil være funktionær ansatte i Horsens Svømmeklub, med udgangspunkt i
gældende overenskomst for lærere på Folkeskolens løntrin 27.
Dag til dag vikardækning, dækkes af skolerne, længerevarende vikar dækning aftales nærmere.
Samarbejdsaftalen er baseret på en 2 årig aftale.
Prisudviklingen reguleres iht. Gældende overenskomst for lærere i Folkeskolen.

Ovenstående skal ses som et oplæg til diskussion og vi er meget åbne for forslag.

I Horsens Svømmeklub mener vi at kunne tilbyde en anderledes svømmeundervisning, samtidig med at
resurserne udnyttes bedst muligt og besparelser bliver effektueret.
Vores baggrund fra svømmeverdenen gør at vi kan inddrage nogle elementer, der gør det spændende og
udbytterig for eleverne. I samarbejde med de eksisterende svømmelærere tror vi på, at kunne løfte niveauet
og interessen for svømningen.
Svømmeundervisning er forbundet med meget spildtid i form af transport og ”hold skift”. Ved at have en
svømmeunderviser stående klar på kanten, indgår denne person ikke i normeringen, under transport og vil
derfor fremkalde nogle åbenlyse besparelser.
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