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SIMNING I SKOLAN
8 Januari 2016, Scandic Star Hotell, Lund

Vi välkomnar alla rektorer, idrottslärare, simskolelärare, badpersonal och andra som är intresserade av
skolsimning till WADC och “Simning i skolan”.
Ett viktigt tema för konferensen kommer vara integration och inkludering. Vad säger läroplanen om
simning? Hur kan vi göra skolsimmet bättre och möjligöra att alla barn kan delta i skolsimmet, både de
rädda och de orädda barnen. Vad kan skolan göra och vad kan simklubben/andra aktörer göra?  
World Aquatic Development Conference (WADC) arrangeras för tredje gången 7-10 januari 2016 på
Scandic Star Hotell i Lund. Skolsimskonferansen är en del av spåret Learn to Swim, som pågår från
8-10 januari. I tillägg arrangeras också Competitive Swimming, 7-10 januari för tävlingstränare. Arrangör är Swedish Center for Aquatic Research, i samarbete med SK Poseidon, Svenska Idrottslärarföreningen.

Kostnad
Pris 1495kr
Anmäl dig innan den 1 December
Detta inkluderar:
•
Konferens den 8 januari
•
Lunch
•
Fika
•
Konferensmaterial
ALLA FÖREDRAG ÄR PÅ ENGELSKA

Föreläsare
Lars Åke Bäckman
Lars Åke är undervisningsråd i Skolverket med ansvar för blant annat skolsim. Han vill prata om vad
läroplanen säger om simning, och presentara resultaten från undersökningen om simkunnighet från
2014. Det vill också vara möjligt att möte Lars Åke och ställa frågor under ett Mini-seminar.  

Gunnar Breivik
Professor och tidigare rektor vid Norges Idrottshögskola. Breivik är intresserad av idrottsfilosofiska
och etiska frågor, och har studerat fysisk aktivitet i befolkning, riskidrotter och människan anpassning
till extrema stressituationer. Ett av hans viktigaste intresseområden är barn och ungdomars uppväxt
och hur de antar utmaningar och fysisk aktivitet. Gunnar vill prata om barns rätt till att få ta risker.
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Milton Nelms
Milton är en ledande expert och innovatör inom simteknik i världen idag och han har livslång erfarenhet i att undervisa i simning och vattenvana. Han har intresserad sig för de instinktive responser som
människan har i vatten, och har utvecklat simprogram utifrån detta som har samma princip oavsett
nivå, ålder, erfarenhet vid vatten för alt från det rädda barnet till elitsimmare. Milton har tillsammans
med Shane Gould utvecklat metodiken Brainswim som används i projektet Gilla Vatten (www.gillavatten.se).
TURN PAGE!

Shane Gould,
Shane Gould är en legendarisk australiensk simmare, den enda kvinnan som har tagit fem
individuella medaljer i ett OS (München 1972). Tillsammans med Milton Nelms genom Shane Gould
Swimming Project har hon utvecklat simprogram på Fiji och i Australia. Tillsammans har de också
utvecklat metodiken Brainswim som i Sverige används i Gilla Vatten. Shane håller nu på med en
doktorgrad om simning som kultur. Shane säger att simning representerar lek och glädje, men för
vissa kan det skapa ångest och rädsla.

Dagmar Dahl
Dagmar är Ass. Professor i simning, livräddning och vattenidrotter vid Universitetet I Nordland,
Norge. Hon har en lång erfarenhet i att undervisa i simning i alla åldergrupper och nivåer. Hon har
forskat på simning i olika kulturer och filosofiska kontexter. Hon ska prata om simning, religion och
kroppsyn.

Jan Kjensli
Arbetar som utveklingskonsulent i det norska simförbundet. Det norska simförbundet har över flera
år satt fokus på att simundervisningen i den norska skolan är för dålig. Endast 50% av norska 10
åringar kan simma 200 meter, som är kravet för simkunnighet. För att få flera simkunniga har simförbundet i samarbete med Bergen Kommun startat ett pilotprojekt, där simklubbarna samarbetar med
skolorna för att simundervisningen ska bli bättre.

Hilde Elise Hansen och Cecilia Holm,
Hilde och Cecilia jobbar både med arvsfondsprojektet Gilla Vatten, och kommer presentera
Gilla Vatten och resultaterna från projektet så långt. Gilla Vatten har som mål att göra 5:e och 6:e
klasser som är rädda för eller ovana vid vatten tryggare. Genom Gilla Vatten ges det gratis utbildning
i metodiken brainswim, en metodik som är särskilt utarbetad för barn som är rädda för/ovana vid vatten, och passar också bra för barn med funktionsnedsättningar (www.gillavatten.se).

Det kommer också att vara paneldebatt, samt olika skolor och
projekt som presenterar hur de gör med skolsimmet.

MODERATOR
Ulrika Faerch
Ulrika äger och driver en framgångsrik simskola i Danmark (www.swimmix.dk). Swimmix har  egen
bassäng och 25 anställda som håller i simskola för 3400 medlemmar i veckan. Ulricka har en passion för att bidra till barn och föräldrars utveckling, upplevelser och lärande genom simning. Hon
föreläser nationellt och internationellt. Målet är att väcka uppmärksamhet och öka medvetandet om
fördelarna och möjligheterna som simning under uppväxten har för både barn, föräldrar och deras
relation. Hon har nyligen publicerat en bok i Danmark  ”Babysimning med relationen i fokus”.
“The passion for teaching swimming has given me amazing opportunities, friends, colleagues,
experiences, inspiration and a career journey I never imagined possible. For that I am so grateful and
to be able to give something back is a privilege.” Ulrika Faerch
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