
                  Vuxenutbildningen 
                                              - en del av Campus Laholm 

Lärlingsutbildning       

Campus Laholm – Vuxenutbildningen 
Skottegränd 3 - 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 15000 växel 

 

BADMÄSTARE, 650 poäng 

 
En badmästares arbetsuppgifter varierar mellan olika bad- och  
simhallar. En stor del av arbetet består av att upprätthålla den 
allmänna säkerheten vid badet samt förebyggande säkerhetsarbete. 
 
Du ska se till att badgästerna trivs och får den hjälp de behöver. 
I arbetet ingår bland annat städning, försäljning och gruppträning, till  
exempel vattengymnastik. I badmästarutbildningen får du lära dig 
poollivräddning och genomgå en pedagogisk simlärarutbildning. 

Du kommer även få utbildning inom L-ABCDE och HLR för barn och vuxna samt andra uppgifter 
som krävs för att kunna arbeta i ett badhus, simhall eller utebad. 

Lärlingsutbildningen består av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som branschen 
ställer på blivande personal. Branschens krav för att bli anställd som badmästare är; minst 20 år 
och godkänt sim- och livräddartest motsvarande Guldbojen.  
 
Inför utbildningen ska du ha genomfört ett godkänt prov för kunskapsbeviset Delfinen guld  
(Prata med närmaste badhus så får du hjälp) samt utdrag ur belastningsregistret krävs. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Huvudämnen        Poäng Kurskod 

Orienteringskurs 50 KGYORKI11D                

Fritids- och friskvårdsverksamhet 200 FRIFRT0 

Bad- och friskvårdsanläggningar 100 FRIBAD0 

Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100 FRIDRF0 

Träningslära 1 100 TRNTRN1 

Aktivitetsledarskap  100 PEDAKI00S 

Summa poäng 650  
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Utbildningens mål  
Att efter avslutad utbildning bli anställd som badmästare. Du får ett dokument som visar vilka 
kurser du har slutfört, samt betyg på de olika kurserna och en bilaga som tydligt redogör för  
ditt yrkeskunnande. 
 
Utbildningen omfattar bland annat följande: 

• Poollivräddarutbildning  

• Simlärarutbildning 

• Instruktör babysim 

• Instruktör vattengympa 

• Första hjälpen, L-ABCDE, HLR 

• Anatomi och Fysiologi 

• Kommunikation, Kundservice, Turism 

• Städ och städmedel 

• Drift (att veta hur en simhall fungerar tekniskt samt mätning av PH, klorhalt mm) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningens omfattning 20 veckor 

Utbildningens plats Minst 70% lärlingsförlagt. Övrig tid på Campus Laholm 

Antal platser 5 

Behörighet Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller svenska 

som andraspråk. Utdrag ur belastningsregistret ska bifogas. 

Intyg Delfinen guld ska bifogas. 

Sista ansökningsdatum 2020 – 11 – 20 

Kursstart 2021 – 01 – 11 

Ansökan till Vägledningscentrum, Telefon: 0430 – 265 00 

e-post: vagledningscentrum@laholm.se 


