«Hjelp! Vi kan ikke svømme!»
Bakgrunn for forslag:
Tall fra 2013 viste at hele 47 % av norske tiåringer ikke kan svømme. Dette er dårligst i
Norden! I mai 2018 kom det fram at flere hadde omkommet av drukningsulykker enn i
trafikken hittil i år. Oslo er en kystby, og svømmeferdigheter kan bety forskjellen mellom liv
og død.
For mange er svømmeundervisningen i skolen den eneste anledningen til å lære seg å
svømme. Minstekrav for antall svømmetimer Osloskolen skal tilby i dag er 20 timer, som ikke
alle tilbyr. Fritidsundervisning er ofte for dyrt for mange og derfor ikke et alternativ. Derfor
mener Ungdommens bystyremøte at skolene må øke minstekravet til svømmetimer i
Osloskolen.
Dette var også en prioritert sak på Ungdommens bystyremøte i 2013 og vi ser dessverre at
ikke nok har blitt gjort i etterkant av dette. Ifølge Utdanningsdirektoratets kartlegging, var det
på de tre siste skoleårene om lag 15 % av elevene i Osloskolen som ikke kunne svømme i
det hele tatt, mens omlag 40 % ikke kunne svømme 200 meter. Det var stor variasjon fra
skole til skole. Ifølge Utdanningsdirektoratets kartlegging var det syv skoler der andelen
elever som ikke kunne svømme var høyere enn 40 %. Ved 11 skoler var andelen som ikke
kunne svømme 200 meter høyere enn 70 %. Undersøkelsen tydet på at 50-60 % av skolene
ga nøyaktig 20 timers svømmeopplæring til den enkelte elev, noe som tilsvarte kommunens
minimumskrav. I underkant av 35 % av skolene ga mer enn minimumskravet, mens 7-17
prosent av skolene ga færre timer prosent. Nesten 90 % av lærerne sa seg enig i et utsagn
om at elevene måtte svømme på fritiden for å kunne nå kompetansemålene.
Ungdommens bystyremøte krever nå at Oslo kommune styrker svømmeundervisningen slik
at alle barn og unge i Oslo lærer seg å svømme.
Forslag til vedtak:
● Øke minstekravet for svømmetimer i grunnskolen og tilby ekstraundervisning ved
behov
● Sørge for at kompetansemålene tydeliggjøres og blir fulgt opp av skolen
● Bedre tilgjengeligheten til svømmehaller både i skoler og på fritiden
● Svømmeundervisningen må også være god. Vi må lære svømmeteknikker, livredning
og å flyte. Mer enn å bare svømme 200 meter hver time.
● Ha krav om svømmeundervisning i havet/innsjø i tillegg til svømmehall
● Ha krav om livredningskurs

