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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Saken har utgangpunkt i følgende vedtak fra Hovedutvalget for oppvekst og 
kultur 26.5.21:  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om en sak til formannskapet så  
raskt som mulig, der det legges frem hvordan kommunen skal ta igjen  

tapet i svømmeopplæring for 3. og 4 trinn og eventuelt andre rammede  
grupper, om tap av svømmeopplæring.  
  

Denne saken redegjør for hvilke tiltak Ås kommune har iverksatt og planlegger å 
gjennomføre for å kompensere for svømmeopplæring som ikke har blitt 

gjennomført på grunn av pandemien. 
 

Skolene har under pandemien i samarbeid med beredskapsteamet og 
kommuneoverlegen i Ås fulgt lokale og nasjonale retningslinjer for 
smittevern. Dette har medført at planlagt svømmeundervisning ikke har latt seg 

gjennomføre som normalt. Av samme grunn har det heller ikke latt seg gjøre å 
gjennomføre oppfriskning av livredningsprøve for lærere. Dette har ført til 

at enkelte skoler ved skolestart ikke hadde lærere med godkjent og oppdatert 
livredningsprøve. Godkjent livredningsprøve er en forutsetning for på kunne 
gjennomføre svømmeundervisning.  

  
Kunnskapsdepartementet har for skoleårene 2019-20 og 2020-21 åpnet for 

tilpasninger i fag- og timefordeling, og i enkelte tilfeller også avvik fra 
kompetansemål: 
 

 «Kunnskapsdepartementet har fastsett at det og 

dette skuleåret kan gjerast tilpassingar i fag- og timefordelinga dersom visse 
vilkår er oppfylte. I enkelte tilfelle kan det òg gjerast avvik frå kompetansemål. 
Dette må vurderast lokalt av skuleeigar, og det må leggast stor vekt 

på elevanes beste i vurderinga av kva tilpassingar som blir gjorde.»  
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opnar-for-at-skular-kan-gjere-
tilpassingar-i-fag-og-timefordelinga/id2845069/   
  

For å kompensere for tapt svømmeopplæring i Ås-skolene er det utarbeidet tiltak 
som gjennomføres av virksomhet grunnskole og på den enkelte skole. Det 

fokuseres særlig på å kartlegge elevenes ferdigheter i vann, slik at tiltakene for 
styrket opplæring kan gjennomføres målrettet for de elevene som ikke har nådd 
kompetansemålene i læreplanen. 
 

Tiltaksom er gjennomført og som planlegges gjennomført i Ås-skolene er 
beskrevet mer detaljert under avsnittet «Fakta i saken» .   
  

Kommunedirektøren anser med dette at tapt svømmeopplæringen følges opp og 
kompenseres på tilfredsstillende måte i Ås-skolene.  

 
Fakta i saken:  
I hele Norge har mange barn og unge gått glipp av læring og sosialt felleskap 

under pandemien. Skolene i Ås har ikke kunnet gjennomføre 
svømmeundervisning fra 12.3.20 og fram til våren 2021 grunnet 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opnar-for-at-skular-kan-gjere-tilpassingar-i-fag-og-timefordelinga/id2845069/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opnar-for-at-skular-kan-gjere-tilpassingar-i-fag-og-timefordelinga/id2845069/
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smitteverntiltak. Av ulike årsaker kom skolene i gang med 
svømmeundervisningen på noe ulike tidspunkt. Blant annet fordi det ikke har latt 

seg gjøre å gjennomføre oppfrisking av livredningsprøve for lærere.   Dette har 
ført til at enkelte skoler ved skolestart ikke hadde lærere med godkjent og 
oppdatert livredningsprøve. Godkjent livredningsprøve er en forutsetning for å 

kunne gjennomføre svømmeundervisning.  
  

Skolene har til enhver tid fulgt lokale og nasjonale retningslinjer, i nært 

samarbeid med beredskapsteamet og kommuneoverlegen i Ås.  
  

Med dette som bakgrunn vedtok Hovedutvalget for oppvekst og kultur 26.5.21 

følgende:   
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om en sak til formannskapet så  

raskt som mulig, der det legges frem hvordan kommunen skal ta igjen  
tapet i svømmeopplæring for 3. og 4 trinn og eventuelt andre rammede  
grupper, om tap av svømmeopplæring.  

  
Oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak:  

   
Gjennomførte tiltak: 
  

 Gratis svømmekurs for 3. og 4. trinns elever i uke 32 og 33 i regi av Ås 
kommune og svømmeklubben Ås IL: 115 deltakere 

 
 4 utendørs sikkerhets- og livredningskurs for lærere på Breivoll 

med 54 deltakere, alle godkjent. 

 
  

 Oppdatering av livredningsprøve i basseng for lærere: 72 deltakere 
(6 deltakere mai 2021, 66 deltakere 14. og 17. september 2021).  

   

Planlagte tiltak:  
 Kartlegging av elevenes svømmekompetanse (på den enkelte 

skole) umiddelbart etter gjennomført sikkerhets- og livredningskurs for 
lærerne (fullført 17.9.21).  

 
 Skolene setter inn tiltak for elever som har behov for det i tillegg til den 

ordinære opplæringen. 

   
 Tiltakene følges opp med ny kartlegging, for å sikre at tiltak har hatt 

ønsket effekt.  
 
 

 Gratis svømmekurs for elever på 4. og 5. trinn, i regi av Ås kommune og 
svømmeklubben Ås IL, var planlagt i skolenes høstferie 2021 (uke 

40), men måtte avlyses grunnet korona. Kursene er nå planlagt for 
vinterferien 2022 (uke 8). 150 plasser. Dette vil skje i et samarbeid med 
skolene, slik at elever med mangelfull svømmekompetanse vil tilbys plass 

på kursene først.  
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Mulige nasjonale tiltak:  
 En arbeidsgruppe under Kunnskapsdepartementet, foreslår Forsterket 

svømmeopplæring som ett av flere tiltak for å bøte på tapt læring under 
pandemien. Arbeidsgruppens forslag er levert departementet i juni 2021. 
Departementet har ikke (per 14.9.21) kommentert hvilke av de foreslåtte 

tiltakene de vil sette ut i livet.  
 

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren anser med dette at tapt svømmeopplæring kompenseres på 

tilfredsstillende måte i Ås-skolene.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune ivaretar elever med tapt svømmeopplæring ved gjennomføring av 

de beskrevne tiltak, i regi av virksomhet grunnskole og den enkelte skole.  
  

Kommunedirektøren anser med dette at tapt svømmeopplæringen følges opp 
og kompenseres på betryggende måte i Ås-skolene.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
 


