Årsberetning undervisningsafdelingen 2018
Gennem året har vi traditionen tro haft et højt aktivitetsniveau på afdelingens over 200
forskellige hold med aktiviteter i Østre Allé, Sofiendal og Gigantium.

Chokoladestævne
Vi har afholdt et såkaldt ”Chokolade-stævne” for børnene på vores undervisningshold,
for at give dem mulighed for at prøve kræfter med og udfordre sig selv i enkelte
discipliner men med mulighed for at gøre det i konkurrence med andre og dem selv.
Et vigtigt element her er at introducere dem for hvad det vil sige at konkurrere i
svømning, men i trygge rammer og med diplomer og chokolade til alle deltagere.

AquaCamp
I ugerne 31 og 32 afholdt vi AquaCamp, som er en form for svømmelejr i skolernes
sommerferie, som vi tilbyder til både egne medlemmer og eksterne interesserede.
Begge uger var en stor succes hvor vi havde ca. 120 børn som deltog i aktiviteter i såvel
bassinet, men også udenfor og i en gymnastiksal.

Hold inddeling
På vores mindste undervisningshold har vi typisk valgt at opdele bassinet i 3 hold som
svømmer på tværs. I starten af året blev dette ændret til at man kun havde 2 hold, men
som så samtidig havde en ekstra instruktør på kanten som skulle muliggøre en mere
fleksibel og differentieret undervisning. Dette viste sig at have meget svingende
resultater, men især efter opstarten på den nye sæson efter sommerferien, mærkede vi at
det havde en negativ afledt effekt, eftersom der derved var færre som oplevede at rykke
op på næste hold.
Vi har derfor taget konsekvensen og gen indført vores traditionelle opdeling af bassinet,
hvilket er blevet rigtig godt modtaget af såvel medlemmers som ansatte.

Skolesvømning
I samarbejde med Aalborg Kommune er Aalborg Svømmeklub og svømmeklubben
Nord med til og afvikle den svømmeundervisning som udbydes i folkeskolen.
Dette samarbejde er med til og sikre en mere struktureret tilgang til undervisningen, og
vi har samtidig lettere ved og sikre at vores hold i svømmeklubben passer bedre til det
som vil blive efterspurgt efter endt undervisning i folkeskolen. Så umiddelbart et
samarbejde som kommer alle parter til gode.

Skift af IT-platform
Det har længe været et ønske og følge med udviklingen og få lavet en opdatering af
både vores hjemmeside, men også en mere generel gennemgang af vores samlede pakke
af IT-systemer. Efter sommerferien blev der for alvor sparket gang i denne proces, og vi
har sidst på året valgt og gå videre med etableringen af et nyt system som bliver samlet
under det system som hedder klubmodul.
Vi er fortsat i etableringsfasen af dette projekt, men det er håbet at vi ved overgangen
både opnår det ønskede løfte af vores systemer udadtil, men også giver os nogle bedre
og mere tidssvarende systemer og bruge internt i klubben.

Fremtidig fokus for afdelingen
Kernen i undervisningsafdelingen har altid været vores mange børnehold, og det vil det
helt sikkert også være i fremtiden. Men sideløbende vil vi forsøge og sætte et øget fokus
på at vi faktisk også tilbyder en række af alternative hold rettet mod voksne.
Et eksempel på dette er vores hold for folk der lider af vandskræk. Dette fik for nyligt
en øget opmærksomhed, efter at der blev bragt en fantastisk artikel i Hendes verden,
som på fornem vis præsenterede holdet, men også det gode sammenhold og de trygge
rammer som sådan et hold kan tilbyde.
Vi kunne godt tænke os og øge kendskabet til disse ekstra hold, da de ofte bliver overset
i mængden af børnehold som de fleste kender til.

Organisering
Gennem året har vi måttet ændre lidt i den måde som vi har måttet organisere det
daglige arbejde på. Julie Lee Clausen har gennem året stået med det daglige ansvar for
hele afdelingen daglige drift. Det har betydet at alt for meget af tiden er gået
udelukkende med de driftsmæssige udfordringer, og der har ikke været så meget
overskud til nytænkning og udvikling.
Fra efterårsferien har vi derfor valgt og udvide med ekstra ressourcer i form af Camilla
Fischer som har taget rollen som undervisningskoordinator i undervisningsafdelingen.
Etableringen af denne nye struktur har vist sig og fungere langt bedre, og sammen med
Jesper Grønlund som ansvarlig for de enkelte haller og Lene på kontoret, så har vi nu et
team af folk som dedikeret kan arbejde både med nuværende opgaver, men også have
fokus på afdelingens fremtidige udvikling.
Jeg vil gerne takke Julie, Camilla, Lene og Jesper for det store arbejde de dagligt gør for
undervisningsafdelingen og hele Aalborg Svømmeklub!
Jan Byskov
Undervisningsleder

