BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
Arkivkode:
J.postID:
Arkivsaksnr:

NOTAT

Fra:

Vedrørende:

03.08.2021
21/150536
21/12481

Kommunedirektøren

Svømmeopplæring i bærumsskolen - tilleggsopplysninger

I e-post 29.06.21 fra svømmelærer Monica Svendsen Bakøy til utvalgsleder skriver hun at tre
opplysninger i kommunedirektørens notat med spørsmål til sak 055/21 er uriktige. Forholdene
dreier seg om:
1. Hvem som har det overordnede ansvaret for svømmeopplæringen. Bakøy skriver at dette er
svømmelærerne.
2. Hvor mange voksne fra skolen som følger elevene. Bakøy skriver at det kun er en lærer, eller
en lærer og assistent, ofte vikarer og som regel ikke fire voksne i hallen.
3. Tid til samarbeid med skolens lærere. Bakøy skriver at svømmelærerne så vidt har tid til en
prat med lærerne om elevene.

Kommunedirektøren redegjør for Bakøys uttalelser nedenfor:
1. Det er ubestridelig at klassens faglærer har det overordnede ansvaret for planlegging,
gjennomføring og vurdering i kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingsfaget har 56 årstimer på både
2. og 3. trinn. Svømmelærerne har ansvaret for å planlegge og gjennomføre svømmetimene,
som er henholdsvis 4 og 14 timer på 2. og 3. trinn, men det overordnede ansvaret for
opplæringen i kroppsøving, inkludert kompetansemålene knyttet til svømming, kan ikke
delegeres til andre enn klassens faste faglærere. Se for øvrig vedlegg til punkt 2.
2. Kommunedirektøren har samlet inn opplysninger fra skolene om hvor mange voksne som
følger elevene til svømming og hva de gjør mens de er der. Her fremkommer det at 26 av 28
skoler sender minst to voksne, som regel en lærer og en assistent. Oversikten, samt en
beskrivelse av hva skolens lærere gjør i hallen, er vedlagt notatet.
3. Svømmelærernes arbeidstid er fordelt på 24 undervisningstimer og 19,5 timer til for- og
etterarbeid, planlegging og kompetanseutvikling i uken. Skoleåret 2020/21 hadde de en fast
dag undervisningsfri i uken og to timer i uken nedslag i undervisningstid på grunn av byrdefull
undervisningssituasjon. Kommunedirektøren vurderer at 19,5 timer i uken, inkludert en hel
arbeidsdag til planlegging, er tilstrekkelig planleggingstid for å kunne ha kontakt med de åtte
skolene de tre lærerne til sammen har hatt ansvar for i hver periode. Til sammenligning har
deres kollegaer som er kontaktlærere på 3. trinn 26 undervisningstimer ofte i ti forskjellige fag

og kontaktlæreransvar for 22-28 elever innenfor samme arbeidstidsavtale. De har
undervisning hver dag.

E-posten fra Bakøy er gjengitt i sin helhet nedenfor.
Fra: Monica Svendsen Bakøy
Sendt: tirsdag 29. juni 2021 kl. 11.16
Til: Haakon Kvenna Veum
Emne: Tilleggsopplysninger til "Svømmeopplæring i bærumsskolen".
Til alle dere flinke politikere i BAUN. Takk for jobben dere gjør!
Som svømmepedagog i Bærum ønsker jeg å korrigere kommunedirektørens feilaktige påstander vedr sak
048/21 "Svømmeopplæring i bærumsskolen".
Slik at dere er rett informert når saken skal opp igjen i august.
Under Hovedpunkter i saken, står det at " det er lærer fra skolen som har det overordnede ansvaret for
undervisningen". Dette er FEIL. Det er vi svømmepedagoger som har det totale ansvaret i
svømmeundervisningen.
Når det gjelder pkt om Dagens organisering av svømmeopplæringen i 3.trinn, står det at i tillegg til to faste
svømmelærere er det to lærere(eller en lærer og en skoleassistent) som følger elevene. Dette er FEIL. Det er
en lærer som følger, eller en lærer og en skoleassistent. Veldig ofte er det kun en vikar som følger, som ikke
kjenner klassen eller hallen. Dette skjer ved sykdom/kursing eller annet på skolen.Da er det vi
svømmepedagoger som må ta med klassen gjennom garderobe og dusj. Poengterer at det i
begynneropplæringen på 2 og 3.trinn oftest IKKE er 4 voksne i svømmehallen.
Videre står det i redegjørelsen "at skolens lærere på 2 og 3.trinn får spesifikk styrking av de tre sentralt
ansatte svømmelærere". Dette er FEIL. Virkeligheten er at vi svømmepedagoger såvidt har tid til å en prat
med lærerne ang elevene!
Jeg håper på en helt ny svømmesituasjon for elevene i Bærum- som er bygget på mange flere
undervisningstimer, flere svømmepedagoger og en egen svømmekoordinator.
GOD SOMMERFERIE TIL DERE ALLE!
Monica Svendsen Bakøy,
Svømmepedagog i 25 år.
PS: Beklager bruk av din tid, Håkon K.Veum-men kan du videresende til utvalgsmedlemmene?
Sendt fra min iPad

Vedlegg:
Svømming - oversikt over hvor mange som følger til svømming
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