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Sak 22/22 Bakgrunnsnotat til U1 
Revidert budsjett ble lagt frem 19. mai, så det er for seint å foreslå bevilgninger til 

svømmeopplæring for dette skoleåret.  

Dette er en viktig sak. Det gjøres allerede mye på feltet fra byrådet, men det kan helt klart 

gjøres mer. Her kommer en oversikt over hva det rødgrønne byrådet har gjort for å bedre 

svømmeopplæringen til barn i Oslo, samt noen kommentarer knyttet til de tre tiltakene som 

foreslås i uttalelsen. 

Byrådets satsing på svømmeopplæring 
 

● Det rødgrønne byrådet har doblet antall obligatoriske svømmetimer i Osloskolen for å 
bidra til at barn og unge blir bedre svømmere: Fra 10 svømmetimer i 2015 til 20 
obligatoriske svømmetimer i Osloskolen i 2022. 
 

● Siden 2015 er opplæringstiltakene i svømming blitt innrettet mot tidligere innsats og 
større kontinuitet oppover i årstrinnene. Innsatsen overfor elever med større behov er 
videreført og det er innført tiltak for bedre kvalitet i opplæringen. Den sentrale 
kartleggingen av elevenes svømmeferdigheter etter fullført 4. trinn følger nå de syv 
øvelsene i den nasjonale obligatoriske ferdighetsprøven. 

I tillegg til de 20 timene på 3.-4. trinn, gis det nå opplæring på 1. og/eller 2. trinn, 5.-7. 

trinn og 8.-10. trinn. 

● Oslo sjøskole holder heldagskurs i livredning for elever på 9. trinn. Antall elever på 
kurset har økt fra 2 108 i 2015 til 4 521 i 2021. Skoleåret 2021-22 har alle klasser på 
9. trinn fått invitasjon til kurset. 

 

● Siden 2018 har Utdanningsetaten arrangert heldagskurs i samarbeid med Norges 
idrettshøgskole. Kursene har hatt til hensikt å bidra til kompetanseutvikling hos 
skolenes ansatte for å styrke kvaliteten på elevenes svømmeopplæring. 
Livredningsprøven i basseng og utendørs har vært en integrert del av kurset.  

 

Planer for svømmetilbudet i denne sommeren 

Svømmeopplæringstilbudet som tilbys gjennom sommerskolen har økt kapasiteten i løpet av 

de siste årene 

Sommerskolen har utvidet sitt tilbud til også å inkludere rene svømmekurs, «Intensiv 

svømming», i tillegg til kurs som kombinerer med svømming med et annet fag. 

I år er det totalt 4 606 kursplasser med svømming fordelt på følgende klassetrinn: 

 

1.-2. trinn: 2 115 plasser 

3.-4. trinn: 1 435 plasser 

5.-7. trinn: 796 plasser 

3.-10. trinn: Norsk for nyankomne elever – med svømming: 60 plasser 
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4.-10. trinn: Intensivkurs i svømming: 200 plasser 

 

Sommerskolen har også anledning til å øke kapasiteten på intensiv svømming med inntil 100 

plasser dersom vi ser at det er et stort behov. Etter to år med pandemi kan det være flere 

elever enn tidligere som ønsker dette kurset. Sommerskolen samarbeider med skolene for å 

nå ut til elever som trenger dette tilbudet.   

Tilskudd til idrettssommer bidro i 2021 til at 76 idrettslag kunne ha et bredt tilbud hele 

sommeren. Totalt deltok 44 191 barn i aktiviteter, 5 278 fikk svømmeopplæring og 1 431 

ungdommer fikk sommerjobb. Dette skal gjentas denne sommeren. 

Noen kommentarer til de tre kravene i uttalelsen: 

1. Alle barn og unge med skoleplass i Osloskolen får gratis tilgang til byens 

svømmehaller 

Utfordringen er ikke prisen for barn, men prisen for voksne som skal ta med seg barna 

i svømmehallen. Vi har allerede senket billettprisene for barn i badene til 20 kr. Utfordringen 

er at det er for dyrt for foreldre å ta med barna i svømmehallen da det koster 150 kr for 

voksne. Om vi skal redusere prisene bør det kanskje heller være for voksne (evt. gratis eller 

halv pris i følge med barn). Dette må programkomiteen regne på, men det kan bli dyrt. 

Det er heller ikke sikkert det hjelper å få gratis inngang på bad hvis foreldrene ikke kan 

svømme selv. Ikke alle, men noen levekårsutsatte familier vil mangle tid og overskudd til den 

oppfølgingen som skal til for å lære barna å svømme.  

2. Det utvikles en egen ordning for gratis svømming for familier med vedvarende lav 

inntekt. 

SV har i utgangspunktet en restriktiv holdning til behovsprøvde ordninger, men i tilfellet måtte 

man ha hatt en ordning der man fikk et gratiskort fra NAV e.l. I dag har vi valgt å følge et spor 

der idretten eller andre har gratis svømmeopplæring for barn på sommeren gjennom pengene 

som gis til sommeraktiviteter/idrettssommer.  

3. Den ekstra sommerferieuka i 2022 brukes til å tilby barn og unge i Søndre Nordstrand, 

Gamle Oslo og Groruddalen svømmeopplæring i bydelenes vann, både ute og inne.  

Revidert budsjett er allerede lagt frem, så dette må i tilfelle foreslås inn i neste års budsjett 

(2023). Det vi kan gjøre er å sjekke nærmere hva det er mulig å få til innenfor midlene som 

bevilges til idrettssommer. 


