
 
 
Praktiske oplysninger:  

 
Kurset afholdes på:  

 

Byskovskolen, Afdeling Asgård 

Smålodsvej 20 

4100 Ringsted 

 

Tlf.: 5762 7500 

 

 

 

 

 

 

 Pris: 2.800, - kr. uden overnatning 

Måleredskabet S.W.I.M. indgår i kursusprisen   

(Testen er på engelsk) 

 

Forudsætning for deltagelse: 

Halliwick Grundkursus eller Halliwick kursus af ældre dato  

samt medlemskab af HASAM 

 

Tilmeldingsfrist: 25. juni 2015  

Tilmelding på HASAM´s hjemmeside: www.halliwick.dk  

 

Afbudsregler: 

Ved afbud i perioden indtil 20. juli betales 1000,- kr. 

Ved afbud fra 21. juli – 27. juli betales 1500, - kr. 

Ved afbud den 28. juli og senere betales fuld pris. 

 
Arrangør: Halliwick Samarbejdet i Danmark (HASAM) i samarbejde 

med Byskovskolen, afdeling Asgård i Ringsted 

 

Yderligere information fås hos Bodil Føns Knudsen,  

e-mail: bodilfoens@hotmail.com eller telefon: 3055 9629  

 

 

 

 

 
 

 
Halliwick videregående Kursus 

 

Byskovskolen, afd. Asgård 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 

Halliwick konceptet er udviklet til at undervise alle 

mennesker i vandaktiviteter – at lære at blive uafhængige 
af hjælp i vandet, og at svømme. 

 

Konceptet er i særdeleshed udviklet til mennesker med 
fysiske-, psykiske – eller andre former for 

funktionsnedsættelser. 

http://www.halliwick.dk/
mailto:bodilfoens@hotmail.com


 

Halliwick videregående Kursus   
HASAM tilbyder Halliwick videregående Kursus.  

Kurset er på niveau med internationale Halliwick Advanced Courses.  

 

1. del, den 5. august og 2. del, den 22. september 2015 

 

Målgruppe: 

Alle, som har Halliwick Grundkursus og anvender Halliwick indenfor den 

frivillige idræt, i specialundervisning eller i habilitering af børn og 

rehabilitering af voksne. 

 

Kurset på Byskovskolen, afd. Asgård i Ringsted vil lægge særlig vægt 

på undervisningen af børn og unge med funktionsnedsættelse. 

 

Kursets mål og indhold: 

 At kursusdeltageren udbygger sin viden om undervisning ud fra  

Halliwick konceptet 

 At kursusdeltageren i sin forberedelse til kurset og i praktik på 

første del af kurset arbejder med rollen som gruppeleder med 

fokus på differentieret undervisning. 

 At kursusdeltageren får øget indsigt i udfordringerne i non-

verbal kommunikation i vandaktiviteter 

 At kursusdeltageren kan vurdere en svømmers aktuelle 

færdigheder i vandet med HASAM´s vurderingsskema samt det 

validerede måleredskab S.W.I.M. 

 At kursisten i sin forberedelse til kursets anden del og på kurset 

arbejder med målsætninger for den enkelte svømmer ift. egen 

hverdagspraksis 

 

Kurset kombinerer teori og praksis. Der vil være praktik med børn og 

unge. Under kurset anvendes videooptagelser af praktikkerne.  

 

Kursisten har to forberedelsesopgaver: 1 inden kurset af ca. 2 timers 

varighed og af ca. 3 timers varighed mellem de to kursusdele.   

Se videoklippene til 10-punktsprogrammet på  

www.halliwick.dk eller www.halliwick.org.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Onsdag den 5. august 2015: 
08.15 – 08.50 Velkomst, introduktion til kurset  

09.15 – 10.45 Praktik 1:  
 Præsentation af forberedelsesopgaverne  
 Fokus: undervisningsdifferentiering og rollen som gruppeleder 
11.15 - 12.00 Opsamling fra praktikken 

12.00 Frokost 
12.30 – 12.50 Oplæg til praktikken 
13.10 – 14.10 Praktik 2:  
 Vurdering af svømmers færdigheder i vandet 
 Børn og unge fra klubben i Skælskør v. Lone Brandbyge 
14.40 – 15.10     Gruppearbejde1: Beskrivelse af barnets færdigheder i vandet       
15.15 – 16.15     Plenum: Opsamling med videoklip  

                   Oplæg til forberedelses opgaven til 2. del (SWIM) 

 
 
Tirsdag, den 22. september 2015:  
08.15 – 08.45   Velkomst, Introduktion til kurset 
08.45 – 09.45   Elever med funktionsnedsættelser og kommunikations- 
 vanskeligheder v. Anna Olansinska  

10.00 – 12.30   Forskudt tidsplan: (kort beskrivelse af hvert barn foreligger)  
 Gruppearbejde 2. A: planlægge vurdering af elevernes 
  færdigheder i vandet 
 Gruppearbejde 2. B: drøftelse af hjemmeopgaverne ift. egen 
 hverdagspraksis 

 

 Praktik 3 med elever fra skolen:  
 Vurderinger med HASAM´s vurderingsskema samt SWIM 
12.45     Frokost 
13.15 – 14.15  Gruppearbejde 3: Beskrive elevens færdigheder i vandet 
     og målsætninger for et tilbud baseret på Halliwick konceptet 
 
14.30 – 16.15     Plenum: Opsamling med videoklip    

      Gruppevis input ift. tværfaglige målsætninger 
      Evaluering  

 

 

Undervisere:  

Bodil Føns Knudsen, Halliwick Senior Lecturer, Danmark 

Fysioterapeut, Kandidat i Idræt og Sundhed, SDU  

 

Anna Olansinska: Halliwick Senior Lecturer fra Krakow, Polen. NDT-

Bobath fysioterapeut og fysioterapeut i ”Maltanese Assistance Centre 

for Disabled Children and their Families”. Anna har fokus på en 

udviklingsstøttende kommunikation mellem barnet og øvrige deltagere i 

bassinet. Hun har en Marta Meo uddannelse og mangeårig erfaring fra 

tæt samarbejde med talepædagog.  

http://www.halliwick.dk/
http://www.halliwick.org/

