Skole
Anna Krefting
Bekkestua
Blommenholm
Bryn og Hammerbakken
Eikeli
Eiksmarka
Emma Hjorth

Hvem følger
Anna Krefting har en lærer og en assistent.
På Bekkestua barneskole følger alltid to voksne, helst en av
hvert kjønn for å sikre garderobene.
Lærer + assistent, om mulig en av hvert kjønn
En lærer og en assistent, to ulike kjønn hvis vi får det til.
På Eikeli gjør vi som Høvik og Hosle. En av hvert kjønn med
tanke på garderober.
En lærer og en assistent.
På Emma Hjorth er det en lærer og en assistent.

Antall
2
2
2
2
2
2
2

Evje
Grav

En lærer og en assistent, to ulike kjønn hvis vi får det til.

Gullhaug

Lærer + assistent. En av hvert kjønn for å følge opp i garderoben.

2

Haslum
Hosle

En lærer og en assistent.
På Hosle gjør vi som Høvik. En av hvert kjønn med tanke på
garderober.
På Høvik sender vi en lærer og en assistent.
En lærer og en assistent per klasse, to assistenter i de tilfellene
det trengs en til en
Jar skole gjør som Høvik, Hosle og Lysaker
På Jong er det en lærer + en assistent.
Vi sender med kontaktlærere, - altså en pr klasse. Vi sørger for
at det er en mannlig barneveileder med i guttegarderobe og
event i vannet. Så det er altså en voksen (barneveileder) som er i
svømmehallen hele tiden, mens lærerne følger fram og tilbake.

2
2

Høvik
Høvik Verk
Jar
Jong
Levre

Lærer + assistent, en av hvert kjønn i garderobe.

2
2

2
2-3
2
2
2

Lommedalen
Lysaker

En voksen og en assistent ved behov.

Løkeberg

En lærer og assistent. Noen ganger noen ekstra ved behov.

2

Oksenøya

Oksenøya har fått sitt tilbud avlyst. Men vi har gjennomført kurs
for ansattes del. Vi skulle ha 2 voksne med fra hver gruppe som
måtte være forberedt på å være i vannet. I tillegg ville vi legge
på en person i den gruppen vi har elev med spesielle behov som
vil gå på av/påkledning og trygghet i vannet. Vi har ikke nok
menn til å kunne ha en av hvert kjønn i garderobene.

3

Rykkinn

På Rykkinn har vi sendt med lærer, miljølærer og en mannlig
assistent til 2. trinn. Enten to lærere eller en lærer og en
assistent på 3. trinn. Elever som har oppfølging en til en har med
seg sin assistent.
Skui sender også en lærer og assistent.
På Snarøya 3. trinn fulgte kontaktlærer hver klasse og evt ass
1-2
ved behov.
På Stabekk har vi med to voksne, en av hvert kjønn.

3

Skui
Snarøya
Stabekk

På Lysaker pleier vi å ha en lærer + en assistent som følger med.

1-2
2

2

2

Storøya
Tanum

På Storøya har vi kun med en lærer om det ikke er noen
spesielle utfordringer i gruppa
Vi sender en lærer og assistent- forsøker at det er en av hvert
kjønn.

1
2

Hva gjør de?
Sistnevnte er som regel med i vannet. Lærer som regel ikke.
Hjelper til der det trengs med veiledning av enkeltelever.
De er på land og hjelper til.
De er på land og hjelper til.
På Eikeli også, hjelper de til i vannet ved behov.
I utgangspunktet ikke i vannet.
Ved behov er de med i vannet, eller som hjelp på kanten og i garderoben.
De er på land og hjelper til.
De voksne er ved behov med i vannet eller kan også hjelpe til fra kanten
av bassenget
Hjelper til i vannet ved behov.
Hjelper til på kanten.
De voksne er med i vannet ved behov.
De voksne er ved behov med i vannet.
Det har variert, noen har bare vært med mens andre har vært i bassenget
De voksne er med i vannet ved behov.
Blir med i vannet v/behov, eller en hjelperolle fra bassengkanten
På kanten, eventuelt i vannet

Det varierer litt hva de gjør, men de pleier å være med i vannet, alt. være
med inne i svømmehallen og ha tilsyn.
Hvis de må, er de med i bassenget. Ellers er de med i garderoben og på
kanten.
som måtte være forberedt på å være i vannet.

De voksne er med i vannet ved behov.
De var hovedsakelig ved bassengkanten og bidro ved behov derfra.
Lærerne/assistentene er i vannet ved behov.
Elev med en-til-en ass. er med som ekstra, og er også med i vannet. Ellers
er de voksne på land.

De må være beredt til å være i vannet sammen med barn som trenger
ekstra oppfølging.

