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Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever    
 

Vi viser til tildelingsbrev 2016 og til virksomhets- og økonomiinstruks til fylkesmannsembetene, 

av 05.02.2016. pkt. 5.1.7 Kompetanseutvikling og rekruttering.  Videre viser vi til supplerende 

tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene av 16.02.2016, kap. 226, post 21, 

prosjektnr. 62069 Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. 

 

Midlene som er tildelt skal fordeles til kommuner i tråd med oppdraget, og det gjøres 

oppmerksom på at det ikke skal tas overhead av disse midlene. Fylkesmannens utgifter for 

gjennomføring av oppdraget finansieres over prosjekt 62150 FM Administrasjon 

kompetanseutvikling. 

 

Regjeringen har besluttet følgende: 

- det skal utarbeides en handlingsplan for svømming (2016 – 2020) 

- det skal utarbeides forslag til ferdighetsprøve i svømming som skal sendes på høring. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide dette i oppdragsbrev 31-15. I tillegg skal vi  

vurdere om blant annet tilskuddsordningen for svømmeopplæring til nyankomne minoritets-

språklige elever, og vurdere om andre utsatte grupper bør prioriteres/inkluderes i ordningen. 

Dette vil vi eventuelt komme tilbake til når handlingsplanen blir ferdig i løpet av våren 2016.   

 

Kort om selve oppdraget  

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne 

gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. I 

læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Departementet 

tildeler 10 mill. kroner for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot 

nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.  

 

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand 

til å nå kompetansemålene i læreplanen.  

 

Følgende skal legges til grunn: 

 Ordningen lyses ut slik at kommuner med nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke 

midler. 

 Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes 

av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan 

svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i 

svømmeopplæringen. 

 Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan 

etableres/videreføres prioriteres. 

 Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at 

svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid. 

 Det kan søkes om midler på inntil 1 500 kroner per elev. 

 Kommunene må dekke øvrige kostnader selv. 
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Utdanningsdirektoratet vil be embetene informere kommunene om muligheten til å søke. 

Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger. Det er viktig at jenter og gutter får et 

likeverdig tilbud. Embetene utbetaler midlene til kommuner. 

 

Kommunene rapporterer til fylkesmannen på hvor mange som har gjennomført 

svømmeopplæringen. Fylkesmannen rapporterer disse tallene videre til direktoratet 

 

For opplysninger om rapportering vises til ovennevnte dokumenter. Vi ber embetene gi beskjed til 

Utdanningsdirektoratet om tilskuddet er blitt utbetalt i sin helhet innen 01.09 2016.  

 

Denne informasjonen sendes til arkiv@udir.no saksnr. 15/1557 

Etter 1. oktober vurderer vi eventuell omfordeling av midlene. 

 

Ubrukte midler kan kun overføres til neste budsjettår etter søknad. 
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