Rapport - Svømmeskolen 2020

Svømmeskolen 2020 kort oppsummert:
-

Nedstenging i perioden mars 2020- august 2020.
Om Svømmeskolen
Endringer personal
Mangel på instruktører
Endring kursstruktur

Svømmeskolen har, som resten av det norske samfunnet, vært hardt rammet Covid-19 pandemien i
2020. Hele svømmeskoletilbudet lå nede i perioden fra midten av mars til midten av august 2020.
Som en konsekvens ble også alle ansatte tilknyttet svømmeskolen permittert i perioden.
I forbindelse med re-åpning av samfunnet, åpent Delfana opp igjen svømmeskolen høstsemesteret
2020. Dessverre opplevde vi noe nedgang i antall kursbarn sammenlignet med vårsemesteret ved
oppstart 2020. Covid-19, og langvarig mangel på tilbudet kan ha noe av skylden til dette, men årsak
er også til dels at deltakere fra vårsemesteret 2020 ikke var obs på de automatisk ble påmeldt nytt
svømmekurs ved oppstart nytt semester. Svømmeskoleportalen Trygg i Vann viser seg å ikke være et
optimalt kundekommunikasjonsverktøy, fremover vi derfor sikre at brukerne av svømmeskolen
ivaretas med bedre informasjon og kommunikasjon direkte fra klubben.
Delfana gjennomførte i 2020 svømmeskoleopplæring på Slåtthaug, Ytrebygda og i Landåshallen.
Svømmeskolen benytter Slåtthaughallen til opplæring mandag og søndag, Ytrebygda alle dager
bortsett fra søndag, og Landåshallen torsdager. Svømmeskolen opplever at særlig kurstilbudet på
Slåtthaug er populært. Dessverre har klubben kun begrenset tilgang til dette bassenget; mandag fra
kl. 18-19, samt 3 timer søndag.
I 2020 benyttet rundt 750 barn svømmeskoletilbudet til Delfana. Tallet kan oppfattes som noe lavere
sammenlignet med rapporterte tall tidligere år, men er ikke et tegn på nedgang i interessen eller
antall svømmeskolebarn.
Per 31.12.2020 var nivåfordelingen på svømmeskolen som følger;
Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kurs
Summer av Antall barn
Småbarnssvømming, Duppe
71
Vannmerket
8
Hvalmerket
52
Skilpaddemerket
124
Pingvinmerket
73
Selungenmerket
93
Selmerket
34
Sjøløvemerket
0
Delfinmerket
51
Totalsum
506

Merk: På grunn av Covid-19 restriksjonene, hvor voksne over 20 år ikke kan delta i innendørs
organisert idrett, ble det ikke arrangert vanntilvenning høsten 2020. Dette fikk også betydning for
småbarnssvømmingen. På disse kursene deltar vokse i opplæringen sammen med barnet. Videre

skapte mangel på instruktører om søndager noen utfordringer med å gjennomføre
småbarnssvømming høsten 2020.
Laila Johannesen som har vært Svømmeskoleansvarlig i Delfana i mange år, valgte dessverre å
avslutte arbeidsforholdet høsten 2020. Svømmeskolen har imidlertid vært heldig ved at Henriette
Bru, som kjenner Delfana godt og har arbeidet i svømmeskolen i mange år, overtok ansvaret for
svømmeskolen fra januar 2021. Hun har vist initiativ og engasjement for svømmeskolen og vi tror
hun blir en stor ressurs og viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle svømmeskolen videre. Etter at
klubben fikk daglig leder har det vist seg at tilstrekkelig å ha en ansatt svømmeskoleansvarlig i 40 %
stilling.
Dessverre har klubben foreløpig ikke lykkes med å rekruttere erstatter til instruktørrollen Laila hadde
før hun sluttet. Dette gjelder babysvømming og småbarnssvømming (svømmeopplæring for barn
under 4 år), et svømmeskoletilbud som forutsetter at instruktør har gjennomgått særskilt opplæring.
Situasjonen det siste året har dessverre umuliggjort nødvendig kursing og opplæring av klubbens
egne instruktører, og vi har derfor manglet kompetansen som kreves for å kunne gjennomføre denne
typen sømmeopplæring.
Ved overgang til høstsemesteret mistet dessverre svømmeskolen flere instruktører med lang
erfaring. Dette påvirket svømmeskolen noe høsten 2020, ved at det måtte rekrutteres mange nye
instruktører samtidig. I tillegg opplevede vi en markant økning i sykefraværet blant instruktørene
som en følge av smitteverntiltakene. Likevel har Delfana stort sett klart å levere et
svømmeskoletilbud til alle påmeldte barn etter at svømmersken ble igangsatt igjen fra august.
Fra høstsemesteret 2020 besluttet Delfana å legge om nivåene i Svømmeskolen, og følge NSF sin
modell/kursstige. I lys av dette ble Selmerket og Sjøløve etablert som nye nivåer i svømmeskolen.
Tidligere ble barna flyttet direkte fra Selunge og til Delfin. Endringen ble foretatt i dialog med NSF og
etter tilbakemeldinger og ønske fra instruktører og foreldre. Ved å etablere nye og flere nivåer i
svømmeskolen vil det muligens gå noe lenger tid før det enkelte barn kommer opp i
treningspartiene. Samtidig mener vi gevinsten vil være større ved at barna nå vil oppleve mer
mestring. Overgangen til nytt nivå blir mer skånsom og i tillegg gis barna en større opplevelse av
progresjon ettersom barna nå vil flyttes opp på neste nivå hyppigere. Dette gir også flere
anerkjennelser og motivasjon til barna i form av å komme videre og ved diplom og merke etter hvert
fullførte nivå. Per i dag har siste nivå på svømmeskolen; Delfin, vist seg å være en flaskehals ved at
klubben nå har ca 50 barn på Delfin og kun 7-8 barn som får mulighet å starte på T4. Dette håper vi å
unngå ved innførelse av ny nivåmodell.
Høsten 2020 ble Delfana kontaktet av NSF som følge av manglende kjøp og bruk av NSF sine
nivåmerker/pins i svømmeskolen. Mangelen viste seg å være et vesentlig mislighold på klubbens
avtale inngått med NSF. Avtalen inkluderer blant annet tilgang til svømmeskoleportalen Trygg i Vann,
i tillegg til økonomisk støtte fra forbundet. Delfana ble bedt om å levere skriftlig orientering til NSF.
Forholdet er nå korrigert og Svømmeskolen kjøper inn og deler ut merker som premie ved
gjennomført nivå til alle svømmeskolebarna.
2020 har vært alt annet enn et «normalår» for svømmeskolen. Samtidig ser i at endringer som er
gjort i 2020 gir oss god motivasjon inn i 2021. I 2021 ser vi en fin økning i antall barn i svømmeskolen
på cirka 18%. Nesten samtlige kurs har dynamisk månedlig pris, noe som innebærer at foreldre ikke
opplever fakturaene som urimelige ved endringer, og eventuelle nedstengninger av svømmehaller
mm. Flere av de nyansatte instruktørene er godt i gang og har også en historikk som svømmer i
Delfana. De kjenner klubben godt og klubben syns det er stas at de både ønsker å bidra i

svømmeopplæringen samtidig som klubben å få mulighet til å gi noe tilbake i form av
arbeidserfaring. Vi er optimistiske med tanke på 2021 og gleder oss til fortsettelsen.

Hilsen
Daglig leder, svømmeskoleansvarlig og styrets representant for svømmeskolen.

