SjovtVand.dk Præsenterer:

Min Svømmebog er først og fremmest den unge svømmers holdepunkt gennem svømmeskolen. Den bliver et symbol på alt det
barnet lærer i vandet. Barnet kan bruge bogen til at fortælle om
bedrifterne i vandet og til at lege med.

konceptet

forord

Bogen indeholder:
ËEn dobbeltside for hvert hold i svømmeskolen.
Med små opgaver og plads til klistermærker
ËKlistermærker til at sætte ind
ËMalebog
ËPlads til reklamer, marketing, sponsorater eller …
Min Svømmebog kan også være meget mere end barnets. Strukturen i bogen fungerer som en skabelon for svømmeskolens opbygning
og progression. Dermed kan bogen blive et redskab til at løse mange
af de opgaver der er ved svømmeskolen – både fagligt og organisatorisk.
ËPlacering på hold: Tag en test og se hvilket hold du skal gå på
ËStatistik: Når svømmerne deres mål? Gør instruktørerne?
Gør klubben?
ËOvervågning: Hold øje med hvor mange svømmere der er i skolen. Og deres vej gennem skolen.
Forklaringen på de mange muligheder er at bogens struktur kan forbindes til en elektronisk løsning.

Sjovt Vand er en platform hvorfra
svømmeentusiaster kæmper for gode
vandoplevelser. Vandet er vores unikke
element og klubben stedet hvor man
oplever vandet. Derfor vil vi:
ËHjælpe med løsninger til klubben
ËInspirere til bedre oplevelser i vandet
9RUHVÒQHVWHP£OHUDWKM¤OSHPHG
løsninger der løser jeres konkrete opgaver i klubbens daglige virke.

Min Svømmebog er altså en bog med
mange funktioner. Man kan så at sige
smelte bogens og klubbens rammer
sammen, sådan at redskaberne i Min
Svømmebog kan hjælpe til at løse
forskellige opgaver i svømmeskolen.
Klubben forbedrer sit tilbud til medlemmerne med et indbydende og professionelt udtryk.

Velkommen i SjovtVand

Helt overordnet kan bogen vises i et enkelt diagram. Der er lagt en nøje
SODQIRUVY¶PPHUQHRYHUGHÒUHKROGRJKYHUWP¤UNHV\PEROLVHUHUHQ
udvikling hos svømmerne. Det er let for instruktørerne at arbejde frem
mod målene, og forældrene vil elske overskueligheden.

Eksempel på klistermærke som
repræsenterer en øvelse:
Svøm tre meter langs bunden.
Find to dykkerklodser undervejs,
som skal tages med ind til kanten

Din klub – dine mål
Klistermærkerne symboliserer målene i jeres
svømmeskole. Det kan være de mål I har allerede nu. Eller det kan være nogle nye mål
vi sammen laver til jeres bog.

konceptet

konceptet bag

ET OVERBLIK AF BOGEN
Min Svømmebog består af en forside med klubbens logo og en bagside, hvor klubben også bliver nævnt ved navn og med
afsenderadresse.
Når du åbner bogen bliver du mødt af to forord: et fra SjovtVand og
et fra klubben. Her er også en sponsorplads klubben kan sælge.
6HOYHNHUQHQLERJHQEHVW£UDIÒUHVS¤QGHQGHRJIDUYHULJHODQGVNDber, hvor der er små aldersrelaterede opgaver. I landskabet er der
pladser til at klæbe klistermærkerne ind.
Hvert klistermærke repræsenterer et delmål i selve undervisningen.
O¤VPHUHXQGHUP£OV¤WQLQJ 'HUYLOY¤UHÒUHIRUVNHOOLJHP¤UNHU
til hvert landskab.
,PLGWHQDIERJHQHUGHUHQÒUHVLGHUVPDOHERJPHGVMRYHRSJDYHU
En opgave kan eksempelvis være at farvelægge et livreddertårn,
hvor der er nogle situationer der viser sikkerhed ved stranden.
Sidst i bogen er der plads til forskellige løsninger. Det kan være
reklamer fra annoncører. Du kan også vælge at markedsføre klubbens egne produkter eller lokale samarbejdspartnere. Fra SjovtVand
reserverer vi plads til at indsætte en fribillet eller et andet tilbud til
bogens ejer. Det kan fx være til en forlystelsespark eller dyrepark.

konceptet

“Min Svømmebog”

Din svømmeklub bliver synlig i form af logo
på forsiden og i brødteksten på bagsiden.

Omslag på ”Min Svømmebog”

Du kan læse mere på www.sjovtvand.dk

”Min Svømmebog” er et helt unikt koncept, der gør
det lettere for klubberne at arbejde med kvaliteten i
undervisningen. For svømmerne er det med den nye
mærkebog nemt og tydeligt at vise familie og venner
sine fremskridt i vandet!

SjovtVand.dk og [Din svømmeklub] giver dig en helt
unik mærkebog, din sikkerhed for en sjov undervisning!

SJOV OG BALLADE I BASSINET

SKRI

V DIT NAV

N HER :)

kort om bogen

[Din svømmeklubs logo]

SjovtVand.dk & ( Din Svømmeklub) Præsenterer:

kort om bogen

Plask og leg
Plask & Leg er det første hold i svømmeskolen, og her handler
det først og fremmest om at lære vandet at kende. Vandet er
noget anderledes end luft, så vi er nødt til at lugte til vandet,
smage på det, røre ved det og kigge ned under det. Vi bruger
alle sanserne, og møder vandet stille og roligt.
Når vi er blevet fortrolige med vandet skal vi hoppe, plaske
og svømme rundt i bassinet. Vi kommer til at være i luften,
i vandet og ved bunden!

... din lokale sportsbutik i Horsens

Målsætning
hvem, hvad og hvordan?

Sidste svømmetime inden efterårsferien: Uddelingen af klistermærker er en festlig anerkendelse af at Peter, Lise og alle de andre børn har lært at løbe rundt i bassinet, puster bobler og kravle
på de store madrasser.
Det må naturligvis gerne være festligt for alle. Men for de voksne
omkring barnet markerer klistermærkerne også, at der ligger en
velgennemtænkt struktur til grund.
Instruktørerne bygger undervisningen op progressivt mod målene
for hver mærke. Andre instruktører, ledere og forældre kan bedre
følge med ved hjælp af Min Svømmebog. Den røde tråd bliver en
fælles rettesnor.
På de næste par sider kan du læse om klistermærkernes anvendelighed for børn, instruktører, forældre og klubben.

Svømmere /
Deltagere

Instruktører

Sponsorer

Min
Svømmebog

Klub

Forældre

Talentudvikling

målsætning

hverdagens værktøj til alle

BØRNENE
Ë Motivation for at få alle mærkerne o
børnene bliver længere tid i klubben
Ë Synlig anerkendelse af deres udvikling
Ë Interaktiv bog med aldersrelaterede opgaver undervejs
Ë Nemt at vise frem til familie og venner o
kan fortælle hvad de har lavet til svømning
Ë Synliggør hvad de skal lære fremover

lærer mit barn at
svømme ? – naturligvis
FORÆLDRE
Ë Møder en klub med professionelt materiale –
en klub der prioriterer svømmeskolen højt
Ë Det bliver nemt at vælge det rigtige hold;
både ved indmelding og ved holdskifte
Ë Forældrene får indsigt i undervisningens faglige indhold og kan
GHUPHGIRUKROGHVLJWLOXQGHUYLVQLQJHQS£HQNYDOLÒFHUHWP£GH
De får bedre mulighed for at vurdere hvilken vare de køber
Ë Bogen kan danne ramme for nogle fælles oplevelser: forældre og børn kan sidde sammen med bogen og tale om barnets
svømmeoplevelser

målsætning

…tillykke med
mærket

INSTRUKTØRER
Ë Får børn som passer ind på deres hold
Ë Holdene bliver mere ensartede
Ë 'HQIDJOLJHVWUXNWXUJLYHUGHPÓHUHPXOLJKHGHUPHQVLNUHU
at alle arbejder i samme retning.
Ë Tydelige mål og delmål for alle holdene
Ë Nem dialog med forældre på grund af den store synlighed af
læringsmål og progressioner

løft niveauet i
undervisningen
KLUB
Ë Nemt at vurdere hvilket hold et barn hører hjemme på; både
nye børn, børn fra andre klubber og ved holdskifte
Ë Fastholdelse af medlemmer fordi de gerne vil have bogen fuld
Ë Den alsidige undervisning i svømmeskolen giver på længere sigt
HWULJHUHNOXEOLYÓHUHDNWLYLWHWHULQVWUXNW¶UHURJIULYLOOLJH
Ë Svømmebogen bliver klubbens redskab til at snakke svømning.
Alle kan være med – også hvis man et ny i klubben
Ë Svømmebogens indhold er et godt fundament til at evaluere
undervisningen og børnenes læring
Ë Indtjening på sponsorer

Sammen med SjovtVand kan din
NOXE£EQHIRUÓHUHPXOLJKHGHUIRU
de erfarne instruktører, fx med
supervision

målsætning

…endnu sjovere at være
instruktør

TALENTUDVIKLING
Med Min Svømmebog bliver det lettere at overskue talentudviklingen i klubben
Ë Klubben kan løbende holde øje med børnenes vej gennem
svømmeskolen
Ë Strukturen i undervisningen er planlagt i små skridt, alle mod et
langsigtet mål
Ë Man kan spotte supertalenter og tilbyde dem særlige aktiviteter

et sjovt og givtigt
samarbejde
SPONSORER

Ë 6SRQVRUHQVDQQRQFHEOLYHUVHWUHJHOP¤VVLJWLPLQGVWÒUH£U
Ë En annonce i svømmebogen mødes i en positiv atmosfære –
modsat mange andre reklameløsninger
Ë Man viser lokal interesse, er vedkommende og støtter seriøst
QRQSURÒWDUEHMGHÄHQEO¶GHUHSURÒO
Ë .OXEEHUQHNDQWLOE\GHÓHUHWLQJVDPPHQPHGHWORJRLERJHQ
*

Banner og beskrivelse på webside og i svømmehal

*

Firma-arrangementer i svømmehallen

*

Motionssvømning

... din lokale sportsbutik i Horsens

målsætning

et godt redskab i
talentudviklingen …

