
Fagplan 
Baby- og småbarnssvømming 
 
BABY- OG SMÅBARNSSVØMMING 
32 timer + 10 timer praksis 
 
MÅL 
Utdanne instruktører i baby- og småbarnssvømming. Delmål: barnets utvikling 0-4 år, effekter av 
motorisk stimulering i f.b.m. aktiviteter i vann, effekter av psykisk stimulering i f.b.m. aktiviteter i vann, 
effekter av sosial stimulering i f.b.m. aktiviteter i vann, pedagogiske og metodiske arbeidsmåter, 
praktisk organisering og gjennomføring av aktiviteter, Risikofaktorer, oppliving av- og førstehjelp til 
baby og småbarn.  
 
OPPTAKSVILKÅR 
Fylt 18 år. Bestått kurset ”Begynnerinstruktør” og ha gyldig kompetansekort. 
 
INNHOLD 
 

TIMER 

Modul 1 16 timer 
Praksisperiode 1 m/praksis oppgave Min. 5 timer 
Modul 2 16 timer 
Praksisperiode 2 m/praksis oppgave Min. 5 timer 
Innlevering eksamensoppgaver og  

Praksisoppgaver 4 - 6 uker 

etter siste kurs dag  

 

 
EVALUERING 
Det kreves bestått på eksamensoppgaver og Praksisoppgaver. 

 
 
AUTORISASJON 
Dokumentere opptaksvilkår. Fylt 20 år. Bestått avsluttende prøve og innleverte praksis timer / 
oppgaver.  
Kompetansekortet, skriftlig eksamen, praksisrapport og praksisoppgaver sendes til kurslærer som er 
autorisasjonsansvarlig. Kurslærer returnerer kompetansekortet signert til svømmeinstruktøren. 
 
AUTORISASJONSFORNYELSE 
Gjennomføre og bestå Årlig Livredningsprøve en gang hvert år. Bestått prøve påtegnes i 
kompetansekortet.  
 
LITTERATUR 
"Baby- og  småbarnssvømming" av Anita Hetland. Litteratur bestilles på: 
www.idrettsbutikken.no, e-post; idrettsbutikken@klubben.no, Tlf. 62950630 eller faks. 
nr. 62950611 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emner for kurset “Baby- og småbarnssvømming”: 
 
Beskrivelse Tid Total 
 
MODUL 1 

 16 
timer 

Kursåpning (presentasjon av deltakere og forelesere, kursets mål og innhold, 
administrative forhold, utdeling av materiell,  

1/2 t  

Historikk (kulturer som lever i nær kontakt til vann, utvikling i verden utenfor Norden, 
utvikling i Norden) 

1/2 t  

Hva er babysvømming, Hovedmål med baby svømming 
 

1 t  

Pedagogikk (undervisning prinsipper/metode,  instruktørens oppgave 
 

2 t  

Barns fysiske utvikling (anatomi, modning, motorikk, reflekser) 
Barns psykiske utvikling (modning, persepsjon, læring)                     0 – 2 år 
Barns sosiale utvikling 

2 t  

Metodikk del 1 baby svømming.) 
Nøkkelelementer og grunnferdigheter 

2 t  

Metodikk del 1, praksis i bassenget, oppstarten i bassenget. samspill – tolke og følge 
barnets signaler – formidle positive signaler 
  

4 t  

Observasjon Refleksjon rundt metodikk og samspill 2 t  

 utdeling og gjennomgåelse av Praksis oppgaver, form/krav innhold 1 t  

Refleksjon 1 t  

Sum timer Modul 1 
 
Praksis periode ca 1 mnd mellom Modul 1 og 2 

16 t  

 
MODUL 2 

 16 
timer 

Refleksjon etter praksisperiode  1 t 
 

 

Barns fysiske utvikling (anatomi, modning, motorikk, reflekser) 
Barns psykiske utvikling (modning, persepsjon, læring)                     2 – 4 år 
Barns sosiale utvikling 

1,5 t  

Metodikk del 2 Videregående aktiviteter, sang-leker, hjelpemiddel. 
 

1,5 t 
 

 

Metodikk del 3 Småbarnsvømming som videregående babysvømmere og 
nybegynnere 

1 t  

Metodikk del 2 og 3   praksis i basseng 5 t  

Risikofaktorer (faremomenter ved babysvømming), og medisinske aspekter 
 

1 t  

HLR baby / småbarn + gravide  Livredning 
 

2 t  

Organisering av kurs/aktivitet materiell, instruktør, deltakere, hygiene, tidspunkt, 
kontinuitet,  programplanlegging, og utvikling.  

2 t  

Forberedelse Eksamen og Evaluering Oppsummering med spørsmål, kurskritikk 
 

1 t  

Sum timer Modul 2 
NB! 
Innlevering eksamensoppgaver og praksisoppgaver  

4 - 6 uker etter siste kurs dag  

16 t  

   
 
 



 
 
Gjennomføring av kurset: 
- Kursets teoridel deles i to med to praksisperioder. 
- Praksisoppgaver blir gitt til hver praksisperiode. 
- Maks 2 praksistimer godkjennes pr dag. ( 2 x 30 min.) 
- Minst 3 dager praksis pr praksisperiode. 
- Alle 10 timer er obligatorisk. 
- Kurset kan gjennomføres som to samlinger med fire til seks ukers mellomrom. Fortrinnsvis over to 

helger (kan deles opp grunnet lokal forhold) Praksisdelen gjennomføres mellom og etter de to 
samlingene på deltakernes hjemplasser.  

 
Stor vekt må legges på den praktiske delen av kurset. Instruktørene må føle seg trygge på 
håndteringen av småbarn og babyer før kurset er avsluttet. Dette kan for mange av 
instruktørkandidatene være en tidkrevende prosess. For å sikre seg at en oppnår dette, er kurset 
femdelt med to teoretiske bolker med praksisperioder i mellom. At ikke mer enn to praksistimer kan 
godkjennes pr dag, skyldes at man ønsker å få læringseffekt av praksisperioden spredd over et lengre 
tidsrom.  
En bør sørge for at så vel metodikk, pedagogikk og teori om småbarnsutvikling, er gjennomgått før 
praksisperioden er avsluttet. 
Ideelt sett vil et kurs over en periode på to til tre måneder med tilsvarende lange praksisperioder være 
å anbefale. Praksisen bør da spres jevnt utover hver praksisperiode. Antall praksistimer kan med 
fordel økes. 
Der forholdene ikke ligger til rette for kurs over lengre varighet, kan kurset komprimeres til omkring en 
uke. Dette vil kunne være et aktuelt alternativ i forbindelse med sentraliserte kurs hvor deltakere bor 
langt unna kursstedet og dermed må innkvarteres. 
Forslag til deltakerantall: Minimum 2, maksimum 15. 
 
Krav til kurslærer: 

⇒ Må ha kursene "Begynneropplæring" og "Baby- og småbarnsinstruktør" 
⇒ Minimum 21 år 
⇒ Minst tre års erfaring som instruktør på Baby- og småbarnssvømming 

Interesserte må fylle ut interesseskjema som ligger på www.svomming.no. NSF tar inn nye kurslærere 
ved behov. 

⇒ Må delta på kurslærerkurs i regi av NSF 
⇒ Må ha deltatt på Nettverksamling i regi av NSF 
⇒ Praktisere som kurslærer sammen med autorisert kurslærer på minst ett kurs 
⇒ Skrive kontrakt med NSF 

 
 
Fagpersonell bør/kan trekkes inn i f.b.m. undervisning i enkelte emner. 
 
Oppdatert Utskrift: 17.09.08 
 


