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Barnehagesvømming – vår vei mot heldagsdrift 



• Opplæringsklubb
• Nå ca. 600 medlemmer, hovedsakelig 

svømmeskolen (11 500 innbyggere)
• Konkurrerer med de ”store”:

Fotball, ski, håndball

• God økonomi
• To svømmebasseng med vann i (vanligvis)
• Mer enn nok tilgang til timer i vannet (på 

kveldstid)
• Flotte og varierte utendørsarenaer
• Godt samarbeid med naboklubber og 

kommunen

Hvem er vi?



• Instruktør var med på en full kursrunde hos Skjetten først
• Tok i bruk alt av deres opparbeidede dokumentasjon og informasjon
• Hadde med Skjettens daglig leder på møte med barnehagefaglig rådgiver
• Skrev første søknad sammen
• Brukte 1 instruktør fra hver klubb til første gjennomføring (gjør det fortsatt)
• La bort redsel for å bli ”spist”, ikke ”mitt/ditt” men felles mål om å skape aktivitet!

Barnehagesvømming – på lag med storebror

	 														 	
	
	
Gratis	svømmeopplæring	for	barnehagenes	4-	og	5-åringer	

	
Infoskriv	til	foreldre	og	foresatte	

	
Vi	har	gleden	av	å	informere	om	at	Fet	Svømmeklubb	og	SSK	Skjetten	Svømming	i	samarbeid	
med	fylkesmannen	i	Akershus	og	Fet	kommune	kan	gjennomføre	gratis	svømmeopplæring	
for	barnehagenes	4-	og	5-åringer.		
	
Målet	med	undervisning	i	barnehagene	er	å	gjøre	barn	tryggere	i	og	ved	vann	slik	at	barnas	
svømmeferdigheter	bedres.	
	
Svømmeklubben	planlegger	transporten	til	og	fra	svømmehallen.	Barnehagen	sender	med	
to	kontaktpersoner	sammen	med	barna	i	svømmehallen.	Barnehagepersonalet	er	ansvarlig	
for	skifting	og	dusjing.	Mens	undervisningen	pågår	skal	minst	én	person	fra	barnehagen	
være	tilstede	i	hallen	for	å	ivareta	barn	som	trenger	en	pause,	må	gå	på	toalettet	eller	annet.		
	
Fet	Svømmeklubb	og	SSK	Skjetten	Svømming	som	frivillige	organisasjoner	planlegger	og	
gjennomfører	undervisningen	med	sertifiserte	og	erfarne	instruktører.	I	undervisningen	
legger	vi	opp	til	4-6	barn	per	instruktør.	Har	barnehagen	flere	barn	så	blir	de	delt	inn	i	flere	
grupper.	Undervisningen	foregår	en	dag	i	uken	(fredager,	med	unntak	av	Dalen	barnehages	
5-åringer	som	svømmer	på	mandager)	gjennom	hele	skoleåret	2017-2018	slik	at	hver	
barnehage	får	ca.	10	undervisningstimer.	Varigheten	på	undervisningen	er	30	minutter.	
Barnehagen	har	fått	oversikt	over	dager	og	tidspunkter.	
	
Ved	spørsmål	kan	barnehagene	kontakte	oss.	
	
Ta	med:	

- Badetøy	(gjerne	tettsittende	–	det	er	ikke	lov	med	bomull)	
- Håndklær	og	såpe	
- ALLE	skal	bruke	badehette	

Instruktøren	har	med	seg	badehetter	som	kan	kjøpes	til	95	kr	stykke	
- Dykkermasker	og	neseklyper	er	ikke	lov	til	å	bruke,	barna	skal	bli	trygge	uten!	

	
Svømming	har	stor	betydning	for	sikkerheten	i	vann	for	hele	befolkning	og	de	fleste	synes	
det	er	kjempegøy!	Vår	drøm	er	et	samfunn	hvor	alle	svømmer,	hvor	svømmedyktige	og	
aktivitet	i	vann	er	med	på	å	holde	folk	i	form.	Svømming	(ute	og	inne)	og	triathlon	skal	være	
folkeidrett,	derfor	tilbyr	begge	svømmeklubbene	kurs	for	ALLE	på	alle	nivåer!	
	

	



• Samarbeidet med SSK Skjetten svømming – flying start
• Fortsatt samarbeid – tilgang til kompetanse og instruktører
• Ser på det som et felles prosjekt
• Egen ildsjel som VIL, med hele klubben i ryggen
• Tilgang til midler (fylkesmannen i Oslo og Akershus)
• Bassengtilgang på dagtid – brukt mye tid sammen med politikere, kommunale 

utvalg og administrasjon, inspektører på skoler for å informere om krav til 
svømmeopplæring og hvordan barnehagesvømming er en del av dette. Ett av to 
bassenger stengt, fortsatt tilgang en hel dag i uka!

• Organisere transport

Barnehagesvømming – våre suksessfaktorer

”Resultat”
4- og 5-åringer i alle kommunens barnehager har nå tilbud om gratis 10-ukers 
svømmeopplæring


