
 
Engagerede svømmetrænere søges til en helt ny form for skolesvømning  
 
Helsingør Svømmeklub har indgået samarbejde med Helsingør kommune og skoler om svømmeunder-
visning, også kaldet H2O-Camp. Formålet med H2O-Camp er at gennemføre et ny-udviklet intensivt læ-
ringsforløb udformet som et sammenhængende, sjovt og lærerigt camp-koncept for skolesvømningen i 
Helsingør Kommune for 3. klassetrin. Det første år vil der også blive gennemført H2O-Camps for 4. og 5. 
klassetrin.  
 
Eleverne skal gennemføre to H2O-Camps på hver én uges varighed med nogle måneders pause imellem 
de to camps. Under H2O-Campen vil eleverne være i vandet to gange én time dagligt, og dertil vil de 
skulle følge understøtteende undervisning i blandt andet livredning, førstehjælp, svømmehalshygiejne 
samt teoretisk fysiologisk træning. Den understøttende undervisning varetages af skolernes pæ-
dagogiske personale samt eksterne konsulenter.  
 
Vi søger fem til seks kompetente svømmetrænere, som har lyst til at være med til at gøre H20-Camps 
til en succes, og til inspiration for andre kommuner og svømmeklubber. Du skal være glad for vand, børn 
og undervisning. Vi forventer, at du er i stand til at planlægge og strukturer dine egne undervis-
ningsprogrammer ud fra opsatte læringsmål. Du skal kunne udvise respekt, kunne motivere skole-
eleverne til at lære at svømme, og samtidig håndtere, at der sandsynligvis er stor forskel i elevernes 
forudsætninger for at lære at svømme. Du skal have både overblik og øje for den enkelte elevs udfor-
dringer og behov. 

Vi forventer, at du befinder dig godt med at undervise - både fra kanten og i vandet, og at du be-
finder dig godt som del af et træner- og pædagogteam, som sammen løser de udfordringer, der måtte 
opstå i løbet af dagen. Det er et krav, at du har gennemført en grunduddannelse i svømning fra eksem-
pelvis DGI eller Dansk Svømmeunion, og at du har undervisningserfaring. Din daglige arbejdstid vil være 
mandag til fredag fra kl. 08.15 til kl. 14.30, incl. egen betalt frokostpause på 30 min. 
 
Arbejdsopgaver: 

 Fire timers daglig svømmeundervisning 
 Forberedelse af svømmeundervisningen: Programplanlægning, klargøring af undervisningen på 

kanten, oprydning efter undervisning, opfølgning på læringsmål, udfyldelse af diplomer samt 
evaluering og kort skriftlig feedback til alle elever ved udgangen af hver undervisningsuge. 
Forberedelse sker hovedsageligt i en pause midt på dagen. 

 
Undervisningsprogrammerne skal tage udgangspunkt i specifikke læringsmål, og undervisningen 
planlægges ud fra klubbens overordnede læringsprogram. 
I den daglige svømmeundervisning vil der være tre svømmetrænere på kanten/i vandet, én ledende 
svømmekonsulent, som støtter trænerne efter behov samt to pædagogisk personale i vandet. Alle træ-
nere vil referere til svømmeleder af skolesvømning Trine Gudnitz, som har sin daglige gang i hallen.  
 
Det praktiske 
Arbejdssted: Helsingør Svømmehal, Borgmester P. Christensensvej 14, 3000 Helsingør. 
 
Timer: 28,75 timer pr. uge. Afhængig af den endelige trænersammensætning og deres ønsker vil der 
undervises fulde uger, eller hver anden uge, eller i rullende uger, hvor der undervises tre uger og der-
næst en fri uge. Der vil ikke være undervisning i skolernes ferier.  
 
Løn efter kvalifikationer. 



 

Stillingerne er tidsmæssig begrænset i perioden 29/8-2016 – 23/6-2017. Der vil være mulighed for at 
forkorte/forlænge kontrakterne og supplere med yderligere undervisningstimer om eftermiddagen i 
svømmeklubben. 
 
Har du spørgsmål til stillingerne, kontakt H2O-koordinator og svømmeleder Trine Gudnitz på mail H2O-
Camp@svommeklubben.dk eller på telefon 53 80 03 25. 
 
Ansøgningsfrist 1. juli 2016.  
Samtaler forventes afholdt løbende til og med uge 28. 
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