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Svømming 6. trinn 
Uke 47 - 51 og uke 1 – 9 

 
Snart starter vi opp med skolesvømming for 6. trinn. 

Her kommer en del nyttig info/regler: 

 Klær og sko som elevene er redde for skal låses inn i 

skapet, skoene legges i en pose før de settes i skapet. 

Mobiltelefoner skal ikke være med inn i badet eller 

brukes i garderoben.  

 Elevene må ha med seg badetøy, håndkle og såpe.  

 Elevene skal dusje nakne og vaske hele kroppen med 

såpe før de tar på badetøy. Håret skylles med vann. Alle 

som har langt hår/lang lugg må bruke hårstrikk. 

 Å dusje naken sammen med sine medelever kan være 

litt vanskelig for noen de første timene, etter hvert så 

går det som regel bedre. Før å gjøre det litt mindre 

vanskelig kan elevene etter at de har kledd av seg, svøpe 

håndkleet rundt kroppen (husk å ta med badetøy og 

såpe inn i dusjen). Elevene legger fra seg håndkleet og 

stiller seg med ansiktet inn mot veggen mens de dusjer 

og vasker seg. Da er det ingen som ser på hverandre. 

Husk alle er mest opptatt av seg selv og bryr seg lite om 

de andre som de dusjer sammen med! 

 Elevene samles ved strømkanalen og venter til alle er 

kommet inn. Hvis en føler seg ubekvem i badetøy, kan 
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elevene ha med et ekstra håndkle for å ha rundt kroppen 

når elevene kommer inn. Igjen; dette blir enklere etter 

hvert. 

 Vi går samlet bort til idrettsbassenget.  

 Ingen går ut i bassenget før svømmelærer sier ifra. 

 Aldri dytte noen ut i bassenget eller holde noen under 

vann. 

 Brudd på regler kan føre til at eleven må sitte på land og 

se på. 

 Vi bruker ikke strømkanalen i bølgebassenget.                                                   

 God oppførsel er en selvfølge ☺ 

 

 Vi oppfordrer ofte elevene til å ikke bruke 

svømmebriller. Dykkermaske som dekker nesen er ikke 

lov. Noen elever har god nytte av å bruke svømmebriller, 

derfor er det ikke noe forbud mot det. I enkelte 

timer/deler av timer må elevene ta av seg 

svømmebriller. De som bruker 

kontaktlinser/svømmebriller med styrke i glasset kan 

bruke svømmebriller hele tiden. 

 


