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Til
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Uttalelse fra Utdanningsforbundet Bærum angående svømmeopplæring i Bærumsskolen.
Utdanningsforbundet Bærum er meget skeptisk til kommunedirektørens forslag om å utlyse
ansvaret for svømmeopplæringen for elever på barnetrinnet på anbud.
Vi stiller oss negativ til at ufaglærte uten lærerutdanning skal ha ansvar for svømmeopplæringen. I
en tid der sentrale politikere og fagmiljøer ønsker å styrke svømmeopplæringen, opplever vi at
konsekvensen av dette forslaget mer er å spare penger enn å styrke tilbudet.
Vi mener at Bærum kommune heller bør ansette flere kroppsøvingslærere til svømmeopplæringen,
slik at man kan gi et bredere pedagogisk forsvarlig tilbud. Det er meget uheldig å ta bort et fagmiljø
av kompetente svømmelærere, som har rutiner for kontaktmøter med skoler, lærere og foresatte.
De har en uvurderlig erfaring og kompetanse innen vurdering og pedagogisk oppfølging, som
instruktører i en svømmeklubb ikke kan erstatte.
I dag er det bekymring rundt at mange ungdommer ikke har gode nok svømmeferdigheter og dette
mener vi er meget viktig at følges opp. Når man trenger ca. 40 timer for å bli svømmedyktig, er det
viktig å øke timetallet på de lavere klassetrinnene.
Det er uklart hvordan man skal sikre at kompetansemålene skal ivaretas og hvordan vurderingen skal
foregå og følges opp. Vi kan ikke gå god for en ordning der lærere har ansvar for sluttvurderingen
etter 10.trinn, samtidig som de ikke har mulighet til å påvirke opplæringen når denne ikke foretas av
pedagoger.
For øvrig betviler vi at kommunedirektøren ville lagt andre undervisningsfag i grunnskolen ut på
anbud til eksterne aktører, uten godkjent pedagogisk kompetanse. Vi trekker for eksempel fram
geometridelen i matematikkfaget.
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