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Svømmeundervisning i barnehage
Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 22.06 som av tidsmessige grunner ikke ble
besvart og derfor omgjort til et skriftlig spørsmål til ordføreren.
Interpellasjonen lød:
Svømmeferdigheten blant norske barn er svært urovekkende. Tidligere undersøkelser viser
at kun halvparten av norske tiåringer kan svømme med blandet teknikk. Dette er det desidert
dårligste i hele Norden. Tilsvarende tall for Island er 96 prosent og Sverige 92 prosent.
Hvert år er det altså ca. 30.000 elever i Norge som går ut av 4. trinn uten å være
svømmedyktig. Faktakunnskapen viser at barn som lærer å svømme i 1. trinn eller tidligere,
svømmer lengst.
De faglige kunnskapsmiljøene etterlyser behovet for en tidligere svømmeopplæring. Blant
annet etterlyser man en oppstart allerede i barnehagealder. I følge Norsk Livredningsselskap
er tidlig vanntilvenning og svømmeopplæring avgjørende for å øke svømmedyktigheten.
Norges Svømmeforbund har også ivret etter å få opplæringen inn før barna begynner på
skole.
I Kristiansand får de eldste barna i Andungen Barnehage hvert år tilbud om
svømmeundervisning. Imidlertid er det foreldrene som betaler for undervisningen. Norges
Svømmeforbund jobber aktivt med å få på plass finansiering, slik at alle barnehagebarn kan
få gratis svømmekurs.
Det ble nylig innført en ordning hvor kommunene i Norge kan søke fylkesmannen om midler
til svømmeopplæring for barnehagebarn. Kunnskapsdepartementet har satt av en pott på
25,3 millioner kroner til dette. Trolig er det mulig at det vil bli avsatt enda større midler til
dette.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har fått tildelt 1,4 millioner kroner, som de 30 Agderkommunene kan søke på. I følge Oppvekstdirektørens stab har Kristiansand kommune søkt
å fått 107.250 kroner.
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Det ble søkt om midler på vegne av seks barnehager som ligger i gåavstand til Aquarama.
Årsaken til at man ikke søkte om penger til flere barnehager var kort tidsfrist og utfordringer
knyttet til organisering og transport.
Senterpartiet er bekymret over svømmeferdigheten blant norske barn. Behov for tidlig
innsats er påkrevd.
Med bakgrunn i de beskrevne forhold, så bes ordføreren svare på følgende spørsmål:
1. Deler ordføreren bekymringen over svømmeferdigheten blant norske barn?
2. Mener ordføreren at det bør iverksettes tiltak allerede i barnehagealder?
3. Kan det være aktuelt å sette av midler til svømmeopplæring i barnehagene gjennom
neste budsjett og handlingsprogram?

Barns svømmeferdigheter
Norske barn har ikke gode nok svømmeferdigheter, her er jeg helt enig med deg. Det er et
særlig problem at barn med minoritetsbakgrunn skiller seg ut med dårlig svømmeferdigheter.
Jeg er imidlertid glad for at barn i Kristiansand er bedre til å svømme, enn barn i landet for
øvrig. Det betyr ikke at resultatene er gode nok, omtrent 1 av 5 tiåringer kan ikke svømme
200 meter uten stopp.
Det er viktig at barn er svømmedyktige. Tap av liv som skyldes manglende svømmedyktighet
må ikke skje!
Svømmeferdigheter i barnehagealder
I en by der innbyggerne har nærhet til både sjø og badevann og badesesongen er lang, er
det viktig at barn blir trygge i vann.
For å lære å svømme må barn ha en viss modenhet både når det gjelder koordinering og
fysikk. Vanntilvenning og svømmeopplæring i barnehagealder har som mål først og fremst å
gjøre barn trygge i vann og deretter lære dem som er klar for det å svømme.
Organisering av et tilbud
Kunnskapsdepartementet tildelte i 2015 for første gang midler for å stimulere til ekstra
innsats rettet mot barnehagebarns svømmeferdigheter. Kristiansand søkte fylkesmannen og
fikk tildelt kr 107.250 til svømmeopplæring i barnehager.
Kommunen vil gjennom det kommende halvåret gjøre seg erfaringer med organisering og
gjennomføring av svømming i barnehagen. Det skal etableres et samarbeid med Aquarama,
grunnskolens svømmeopplæring og svømmelærere som har kompetanse på denne
aldersgruppen må rekrutteres, for å sikre et visst faglig nivå. I det videre må en avtale
etableres med transportselskapene som kan håndtere barnehagekjøring.
I denne første runden er det sentrumsnære barnehager som har fått tilbud om å delta. Fordi
vi da har lave transportkostnader, kan flere barnehager benytte ordningen. Høsten 2016 vil
rundt 100 barn fra 12 private og kommunale barnehager i sentrum, på Eg og Grim få tilbud
om å delta. I disse barnehagene er det et stort kulturelt mangfold og svømmeopplæringen
treffer dermed flere av de barna som defineres som en utsatt gruppe.
Administrasjonen har informert meg om at de ønsker å søke om et større tilskudd som kan
tilbys barnehager fra de andre delene av byen. Kommunen vil bruke erfaringene fra høstens
gjennomføring og de avtaler som er etablert til å søke om en gjennomføring av et så
omfattende opplegg som det er kapasitet til.

2

Jeg vil også minne om at Kristiansand gjennom prosjektet «Svømmeglede» et samarbeid
mellom Aquarama, Kristiansand kommune og private sponsorer, har et gratis svømmetilbud
til alle tredjeklassinger i Kristiansand. Dette prosjektet vil bidra til å øke svømmeferdighetene
blant barn i Kristiansand.
Gjennom mottaksskolen er det også satt i gang egne tiltak rettet mot personer med
minoritetsbakgrunn, selv også barn med minoritetsbakgrunn i stor grad nås gjennom tiltak i
barnehagene.
Jeg vil støtte at kommunen sender en ny søknad til fylkesmannen, slik at barn i barnehager
over hele byen kan få tilbud om å svømmeopplæring.
Jeg mener likevel at det vil være klokt å vente til sektoren har gjort seg erfaringer fra denne
første runden, før vi vurderer å sette av midler til svømmeopplæring i barnehager i
handlingsprogrammet. Jeg mener også det er nødvendig å vurdere dette tiltaket opp mot
andre tiltak for å bedre svømmeferdighetene blant barn. Dette inkluderer tiltak rettet mot
skolebarn og utsatte grupper. Vi må være sikre på at vi bruker ressursene på en måte som
gjør at flest mulige barn lærer å svømme.

Med hilsen

Harald Furre
Ordfører
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