
Til foresatte på 3. og 4. klassetrinn                   Kristiansand 2022-23 

 

SVØMMEUNDERVISNINGEN I SKOLEN 

Svømmeundervisningen er en del av kroppsøvingsfaget i skolen. I Kristiansand kommune har vi et 

svømmeopplegg som er likt for alle skoler og elever.  Undervisningen finner sted i Aquarama og i 

Vågsbygd kultursenter. 

Under skoleåret 2022-23 vil elevene få følgende svømmeundervisning; 

3.trinn: 8t, 4. trinn 10t og 2t til alle elever på 6. trinn. Det blir også undervisning for elever på 5. trinn 

som trenger ekstra tid for å bli trygge i vann. 
 

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal eleven være svømmedyktig etter 4. års trinn, kompetansemålet er 

krevende og stiller store krav til barnas ferdigheter i vannet! Ferdighetsprøven er obligatorisk fra 

skoleåret 2017/18. 

  

Hva vil det si å være svømmedyktig? 

Kunne falle ut på dypt vann, svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand 

med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (flyte på magen, orientere seg – trø vann – rulle over, flyte 

på rygg), og så svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land. Øvelsen skal gjøres uten stopp! 

 

Som forelder er du en viktig samarbeidspartner og kan bidra med å hjelpe ditt barn til å bli 

tryggere i vann gjennom; 

• Være et godt forbilde, fremsnakk verdien av å lære å svømme. 

• Lær barnet å bli vant med å få vann i ansiktet, blåse bobler med munn og nese. Lær 

barnet å få hode under vann og se under vann. 

• Trene på, og ha en samtale, rundt dusjing og av og påkledning. 

• Besøk gjerne en svømmehall før svømmeundervisningen starter. Øv på å få vann i 

ansiktet, hvis det er litt skummelt! 
 

Vi bruker en del tid på å lære barna å svømme med så god og hensiktsmessig teknikk som det er 

mulig, god svømmeteknikk gjør at barna orker å svømme lengre.  

Like viktig som god svømmeteknikk er at barna lærer seg å dykke og orientere seg under vann, også 

uten svømmebriller. Flyte, gli på mage og rygg er andre viktige kjernefunksjoner vi øver mye på. Trø 

vann, falle, hoppe eller stupe ut i vannet øver vi også på, vi ønsker at barna skal bli helt trygge i 

vannet! 

Vi har som praksis i svømmeundervisningen, at barna får lov til å være på dypet i fribadingen når vi 

mener at de er trygge! Barna må ta det vi så populært kaller «svømmetesten». Dette betyr at eleven må 

kunne hoppe ut i vannet, og deretter svømme minst 12,5 meter på dypet uten å stoppe. Og til slutt 

klatre opp på bassengkanten. Å være på dypet i hele svømmetimen er krevende og vi vurderer 

forløpende når barna er klare for det! 
 

Husk, det er stor forskjell på å kunne svømme og å være svømmedyktig! 

   

Hjelp ditt barn til å være godt forberedt til svømmetimene 

• Barna skal ha med badetøy, håndkle og såpe, badehette eller strikk til langt hår, 

(det er ikke hyggelig å få hår i ansikt og munn når vi svømmer og dykker). 

Svømmebriller er lov til bruk i fribading! 

• Bruk praktisk tøy på svømmedagene slik at det går raskt å skifte til badetøy! 

• La smykker, klokker og mobiltelefoner ligge hjemme! Barn skal ikke ha med 

verdisaker til Aquarama, skap kan ikke låses! 

•  Nye dusjforeskrifter i svømmehaller tilsier at barna skal vaske seg godt med såpe i 

forkant av bading, men trenger kun å skylle seg etterpå, dette for å unngå kløe på 

kroppen som kan oppstå i reaksjon med såpe og klor.  

 



Som foresatt er du hjertelig velkommen til å være med i en svømmetime, men du må gjøre en 

avtale med skolen først så vi vet at du kommer, Aquarama tillater ikke uvedkommende inn og 

dørene kan være låste, i Vågsbygd er dørene alltid låste). 
 

Vi gleder oss til å møte deres barn i svømmeundervisningen!!!!! 

Vennlig hilsen – svømmeinstruktørene 

V/Carina Nordström       

 


