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Sveriges bästa simskola? 
 
SS04:s simskola är stor. Och växer! Läs Annas tankar om simskolan, föräldrarnas 
utvärdering av vårens verksamhet och vår intervju med simlärarna Miriam och Sandra. Och 
fundera samtidigt över om det inte är dags att bli funktionär… 
 

 

Anna har ordet – det handlar om simskolan:  
 
Undrar om jag inte har det roligaste jobbet i klubben? Jag får både jobba med 
utvecklingen av vår simskola till att bli riktigt bra och vara med barn i vattnet och leda 
dem till konsten att simma… (Det sista är det jag gillar bäst.) 
 
Jag har jobbat i verksamheten sen 1998, de senaste åren som ansvarig för simskolan, 
och jag ser en simskola som utvecklas hela tiden. Simskolans viktigaste uppgift är 
självklart att få barn simkunniga, att ge dem trygghet i vattnet, men det är också viktigt 
att barnen tycker att simskolan är rolig! Idag har vi 60 parallella grupper med en bra bit 
över 500 barn per period i simskolan, ledda av ca 25 simlärare och assistenter. Vi satsar 
mycket på utbildning av våra simlärare för att lära ut simning på ett bra sätt och vi har 
bildat en Simlärargrupp i höst för att sprida kunskap och ge varandra inspiration. Jag är 
övertygad om att vi är på rätt väg: Utvärderingarna visar att föräldrarna generellt är nöjda 
med oss och fler barn vill simma hos oss varje år. 
  
Det är roligt att jobba i en sån verksamhet!  
 
//Anna Stridh 

 
 
 
 
******************************************************************************************************** 
Vad händer i SS04 och simmarvärlden? Läs Sandras simmarblogg!  
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http://simmarbloggen.blogg.se/


Möt Miriam och Sandra: Simlärare med engagemang. 
Miriam Ghebrehiwet och Sandra Tysk-Karlsson är två av SS04:s simlärare. Båda har varit med i klubben 
länge – först som simmare, sedan som teknik- och simskolelärare. Båda lyckas kombinera gymnasiestudier 
med simlärarjobb och båda känner ett stort engagemang för SS04 - speciellt för simskolan. 
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Varför blev du simlärare – var det något du 
hade funderat på länge? 
Miriam: Nja… några av mina kompisar började 
jobba som simtränare och jag tyckte att det lät 
roligt, så jag mejlade kansliet för att kolla och vips, 
så var jag tränare. Det är nu 6 år sedan och 
fortfarande lika roligt!  
Sandra: För mig började det med att det var kris 
och de snabbt behövde en vikarie. Jag hoppade in 
- jag var ju simmare och kunde lite om alla simsätt. 
Jag fastnade på en gång. Det var så kul! Nu har 
jag hållit på i 4,5 år… 
 
Sandra, vad är det bästa med att jobba som 
simlärare? 
- Det bästa är att oavsett vilket humör man 
kommer med till jobbet, så ändrar barnen alltid ens 
humör till det bästa. Sen att man får vara lite 
barnslig också - när det gäller lekar och så. Man 
behöver det ibland! 
 
SS04 satsar ju på att ha de bäst utbildade 
tränarna på alla nivåer. Vilka utbildningar har 
ni gått? 
Miriam: Jag har gått teknikinstruktör, tekniktränare 
9-13år, simlärarkandidat, simlärare och flera 
småkurser i bl a pedagogik. Jag tycker att jag har 
utvecklats som simlärare av dessa kurser, lärt mig 
hantera problem man kan stöta på och insett hur 
viktigt det är att se olika individer. Jag har hittat 
min roll som ledare och hittat mitt personliga sätt 
att lära ut. 
Sandra: Jag är fullt utbildad simlärare efter att ha 
gått massvis med utbildningar. Sen har jag gått 
många HLR och livräddningskurser genom åren. 
 
Miriam, du har jobbat som tekniktränare också, 
hur är det till skillnad från simskolan? 
-  Det både likheter och skillnader. Det jag främst 
tycka skiljer sig är sättet man lär ut på: Som 
tekniktränare har man lite äldre barn - man står 
oftast på kanten och det är mer fokus på just
teknik. I simskolan är barnen väldigt små och 

självklart blir det lite mer lek som är lärorik. Som 
lärare är man med i vattnet hela tiden och man 
kommunicerar på ett annat sätt. Största likheterna 
är att få barnen att utvecklas och att tycka om 
simning.   
Sandra flikar in: Simskolan är roligast i längden! 
Trots att man vissa dagar fryser ihjäl efter tre 
timmar i vattnet…. 
 
Anna har startat en simlärargrupp nu i höst. 
Hur viktigt är det med bra sammanhållning 
bland alla simtränarna i klubben? 
Miriam: Oerhört viktigt, enligt mig Det är viktigt att 
vi har en bra dynamik och är ett bra team. Jag 
tycker att det är bra sammanhållning mellan 
tränarna - de flesta känner varandra. Det kan vara 
litet svårare att få sammanhållning över nivåerna. 
Det skulle vara kul om alla tränarna i klubben – 
simlärarna, tekniktränarna och tävlingstränarna - 
kunde göra lite fler aktiviteter tillsammans. 
 
Ni som jobbar med dem som är i början och 
ska lära sig simma – hur ser ni på SS04 i 
framtiden? 
Sandra: Vi har ju visionen att vara en simklubb för 
alla, men där är vi inte ännu. Den nya simhall som 
planeras i Solna kommer att hjälpa oss mycket! 
För att nå målet måste vi bredda oss till att ha 
babysim, minisim, vuxensim, crawlskola. Det 
skulle vara riktigt kul! 
Miriam: Klubben växer hela tiden och jag tycker 
att de flesta som vill simma får den service de 
söker när de kontaktar oss. Sen kan klubben alltid 
utvecklas ännu mera och bli bättre men jag tycker 
att vi är på rätt väg. Vi tar ett steg i taget, helt 
enkelt.   
 
En sista tanke innan vi stänger intervjun? 
Sandra: Jag gillar SS04. Jag driver 
”Simmarbloggen” och hjälper till med dessa 
nyhetsbrev - fixar bilder och intervjuer. Jag vill se 
SS04 växa och vill verkligen vara med om att 
jobba i en ny simhall i Solna! 
Miriam: Glädjen! Som simlärare ger jag alltid 
110%, och att få umgås med alla glada barn, se 
dem utvecklas och känna att jag är en del av detta 
är det som ger mig mest glädje.  

  

 



Föräldrar positiva till simskolan 
 
Vid varje avslutning får föräldrarna göra en utvärdering av simskolan. De betyg som ges och de kommentarer 
som lämnas in är viktig information som klubben använder för att komma till rätta med eventuella brister. 
Utvärderingen från våren 2009 visar att de flesta föräldrar är väldigt nöjda med verksamheten. 
 

Utvärdering simskolan, våren 2009
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95% tycker att simverksamheten motsvarade förväntningarna. 96% tycker att simlärarna är kunniga och 
pedagogiska – hela 48,6% ger högsta betyg - och 97% uppskattar simlärarnas bemötande och engagemang. 
För engagemanget ger hela 53% högsta betyg! Det är fantastiska siffror, som inspirerar till att fortsätta att 
jobba med utbildning och utbyte av idéer bland simskolans lärare. 
 
Vid vårens undersökning fick vi ganska många kommentarer om hur anmälan till en ny period går till. Man 
frågar efter påminnelser och efter förtur för barn som redan simmar i simskolan. Kansliet funderar på hur vi 
ska kunna erbjuda detta och vissa åtgärder har gjorts redan nu till höst- och vinterperioden.  
 
Och härmed ges en påminnelse om vinterperioden:  
Vinterperioden i simskolan börjar nästa vecka – den 16-22/11, beroende på dag. Om du inte redan har anmält 
ditt barn, så är det dags att göra det nu! Registrera dig på hemsidan och skicka in anmälan. 

 
Anna med simelev. 
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Även simlärare behöver ny inspiration… 

 
Lördagen den 31:a oktober hade några av simlärarna i SS04 en inspirationsdag. Vi har dessa dagar för att 
lära känna varandra bättre och dela med oss av kunskaper, så att vi hela tiden utvecklas som simlärare. Den 
här gången hade vi i ”Simlärargruppen” ordnat olika stationer med situationer som uppstår i simskolan. 
Genom detta kunde vi diskutera och dela med oss av hur man löser en situation på bästa sätt. Allt för att 
simskolan ska fungera så bra som möjligt! 

 
Du vet väl att även du som förälder kan hjälpa oss att utvecklas som simlärare? Du är alltid välkommen att 
prata med oss om det är något som du undrar över eller tycker att vi borde tänka på. Ta också chansen att 
fylla i utvärderingarna vid avslutningarna. Passa på att skriva allt du tycker - kritik eller det bra som du vill lyfta 
upp! 
Sandra 
 
 
 

 
Våra duktiga simlärare bjuder på konstsim. 

 

Bästa sättet att se simning är vid bassängkanten.  
Bästa sättet att förstå simning är att kunna reglerna.  

Bästa sättet att bidra till tävlingar är att vara funktionär. 
 

Ta chansen - bli funktionär nu! 
Anmäl dig till jonas.hagerhall@ss04.se idag. 

mailto:jonas.hagerhall@ss04.se

