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Svømmeskolen
 

DGI har samarbejde med små og store svømmeklubber 

omkring svømmeskole og Min Svømmebog siden 2014. 

Mere end 40 foreninger har undervist 25.000 børn efter 

principperne i Svømmeskolekonceptet.

Mange års erfaring og foreningsfeedback har resulteret i 

nogle anbefalinger til udviklings- og driftsarbejdet når vi 

samarbejder om svømmeskolen over flere sæsoner.

I dette hæfte præsenteres forskellige klubpakker til 

svømmeskolen. Det er et overblik over mulighederne, så I 

kan vælge den rigtige pakke tilpasset jeres svømmeklub.

Sølvpakken - Basis

Basispakken indeholder det grundlæggende for at få 

svømmeskolen til at køre godt. Det er bl.a. uddannelse, 

instruktørmøder, netværk, faste evaluerings- og 

målsætningsmøder med klubledelsen.

Guldpakken – Anbefalet

Guldpakken er en udvidelse til Basis. Klubben får 

mulighed for yderligere instruktørudvikling 

(kursus/instruktion) og netværk for svømmeskolelederen.

Platinpakken - Udvidet

Platinpakken har endnu mere instruktørudvikling 

(temakursus) og derudover foreningsudvikling til klubbens 

bestyrelsen samt hjælp til kommunikation.

 

Kontakt din lokale konsulent for at lave en aftale om 

jeres klubpakke.
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Klubpakkernes indhold
 Sølvpakken

Basis 
Guldpakken
Anbefalet 

Platinpakken
Udvidet 

Instruktørudvikling 
   

Materialer og uddannelse i konceptet for alle instruktører X X X 

DGI-deltagelse på klubbens instruktørmøder 1 gang årligt  X X X 

Instruktionsforløb 5x1 timer eller Inspirations-/temakursus 3-4 timer  X X 

Ekstra inspirations-/temakursus 3-4 timer   X 

Netværk og videndeling 
   

Adgang til Facebookgruppe til netværk, nyheder og sparring X X X 

Månedligt nyhedsbrev eller webinar målrettet svømmeskolen X X X 

Faglig klubnetværksdag nationalt (for bestyrelser/ansatte) X X X 

Billet til Aqua Inspiration - ledersporet - lørdag X X X 

Lokalt/regionalt svømmeskoledernetværk mødefacilitering/oplæg af DGI X X X 

Svømmeskoleleder-dag i forbindelse med Aqua Inspiration fredag  X X 

Drift 
   

Svømmeskoleevalueringer og målsætning næste sæson 1 gang årligt X X X 

Fast årligt møde mellem DGI og klubledere om samarbejdsaftale X X X 

Online mærkestyringssystem - gratis tilvalg (x) (x) (x) 

Min Svømmebog 80 kr. pr. bog 80 80 80 

Foreningsudvikling 
   

Foreningsudviklingskursus 3 timer (Styrk Foreningen)   X 

Kommunikationshjælp til medlemmer, svømmeskoleforældre   X 

Medlemsundersøgelse - tilkøb    

DGI Certificering 
   

Certificering af klubbens svømmeskole - gratis tilvalg (x) (x) (x) 

    

Klubbens pris pr. år (uden bøger) 
12.000,- 17.000,- 25.000,- 

- Heraf kursusrefusionsberettiget 5.500,- 10.500,- 17.500,- 
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Certificering - et tilbud

En svømmeskolecertificering kan anvendes i.f.m. 

sponsorer, kommuner, fonde eller andre 

samarbejdspartnere. Det kan også være vigtigt for 

forældre.

Jeres klubs svømmeskole kan blive DGI-certificeret 

uanset hvilken pakke I vælger. 

Det bærende i certificeringen og de årlige re-

certificeringer er: opstarts-/brushupkurser, aktivt 

brug af undervisningsmateriale, løbende 

evaluerings- og målsætningsmøder med DGI, samt 

at børnene anvender Min Svømmebog.

Mellem jeres klub og DGI laves en tilpasset 

certificeringsaftale om udvikling på udvalgte 

områder, og der sættes mål for klubben.

Jeres forening får hver sæson et nyt ikon og 

certifikat fra DGI. 

Økonomi

Årlig pris

Jeres forening vælger og betaler en klubpakke for 

én sæson ad gangen. Pakken tilpasses klubbens 

behov. Dette gøres på det årlige møde om 

samarbejdet med DGI, hvor næste års 

samarbejdsaftale indgås.

Kulturpuljetilskud

En stor del af en klubpakke er kurser. Afhængigt af 

kursuspulje-politikken i jeres kommune vil der 

kunne søges tilskud til 50-75% af indholdet i 

pakken.

Min svømmebog

Det er en forudsætning for klubpakkerne, at der 

undervises efter og uddeles Min Svømmebog til 

børnene i svømmeskolen. Prisen for Min 

Svømmebog inkl. tilhørende klistermærker er 80 kr. 

pr. stk. Der er ingen minimumsordre.

Tilpasninger

Vi kan altid tilpasse og udregne en klubpakke med 

dét indhold, I har brug for, selvom den ser 

anderledes ud end de tre pakker, vi har opstillet. 
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