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5 scenarier for svømmeundervisning 

Dette notat indeholder beskrivelser af scenarier for afvikling af 
svømmeundervisningen i folkeskolen.

Oplægget ser især på mulighederne for at tilrettelægge 
undervisningen, så der kommer færre udgifter til transport i 
forbindelse med skolesvømningen. 
Baggrunden for udarbejdelse af notatet er budgetaftalen for 
2017-2020, hvor det er aftalt, at Børneudvalget opfordres til i 
samarbejde med Teknisk Udvalg og kultur- og Idrætsudvalget at se 
på muligheden for at opnå en bedre kvalitet og reducere udgiften til 
befordring, der eksempelvis kan ske gennem en koncentration af 
svømmeundervisningstimerne.
Opfordringen skal blandt andet ses i lyset af, at Helsingør Kommune 
har omlagt deres svømmeundervisning markant.

Scenarie 1 beskriver, hvordan svømmeundervisningen afvikles i dag 
i Gribskov Kommune.
Scenarie 2 er en beskrivelse af, hvordan svømmeundervisningen er 
tilrettelagt i Helsingør Kommune. 
Scenarie 3 til 5 er administrationens bud på alternative måder at 
afvikle svømmeundervisningen i Gribskov Kommune på.

Efter hvert scenarie vil der være en kort opsummering af, hvad 
administrationen vurderer som fordele og ulemper ved hvert 
scenarie.

Til slut i notatet er en oversigtstabel, der viser ressourcetrækket for 
de enkelte scenarier samt en opsummering af de økonomiske 
betragtninger vedr. transport.

Scenarie 1: Gribskov Kommunes nuværende model for 
afvikling af svømmeundervisning.
I skoleåret 2016/2017 modtager Gribskov Kommunes 4. klasser, 
svømmeundervisning 30 min. (effektiv vandtid, derudover 
omklædning før og efter) en gang hver uge over hele skoleåret. (ca. 
40 uger)

Svømmeundervisningen løber fra august til juni. Eleverne trænes ud 
fra et alsidigt og varieret program, der rummer udviklingen fra de 
helt vandskrække til de sikre svømmere. Målet er at øge 
svømmernes respekt for vand og et skabe et realistisk forhold til at 
vurdere sikkerhed i og ved vand. Der arbejders med svømningens 
grundelementer - koordination, motorik, balance og vejrtrækning, 
og der krydres med en masse samarbejde gennem leg. 

Selve undervisningen foregår dels i det lave morskabsbassin og dels 
på 4 baner i det store 25 meter bassin.

Målsætningen er at alle elever efter et års undervisning skal kunne 
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svømme 200 m. uden hjælpemidler. Målet er også, at de skal blive 
ved med at kunne svømme de 200 m, og ikke kun når året med 
svømmeundervisning er gået. 

Det er også et mål at eleverne bliver trygge ved vores kyst og derfor 
er der sidst i forløbet (kort inden sommerferien) indlagt mål, hvor 
der arbejdes med kend din kyst. Alle børn kommer på stranden, 
hvor der undervises i livredning (sammen med 
livredningstjenesten), og hvor børnene oplever det at svømme ved 
kysten.

Der er ikke lavet nogen effektmålinger af svømmeundervisningen.

Bemanding
Det er medarbejdere tilknyttet svømmehallen, der forestår 
svømmeundervisningen.
Undervisningen er bemandet med en kvindelig og en mandlig 
underviser. Dvs., det er muligt at opdele børnene i 2 niveauer, når 
der undervises.
De 2 medarbejdere fra svømmehallen er også med i 
omklædningsrummene for at sikre, at eleverne overholder 
hygiejnereglerne og får en god oplevelse i øvrigt. 

Der er afsat 25 min. i alt pr. undervisningsgang til goddag, 
omklædning og farvel, hvor medarbejderne følger børnene.

Der er afsat 2 timers møde hver anden uge mellem de forskellige 
undervisere, hvor undervisningen koordineres, der udarbejdes 
svømmediplomer, og der løses andre administrative opgaver bl.a. 
kommunikation med skolerne.

Transport
Hver klasse transporteres enkeltvis med bus frem og tilbage mellem 
skole og svømmehal ca. 40 gange i løbet af et skoleår.
Der er i udgangspunktet ingen lærer/pædagog med i bussen, 
undtagelsen er, hvor den enkelte skole skolerne finder det 
nødvendigt.  I den første tid af skoleåret har det vist sig nødvendigt, 
at skolernes personale er med bussen og følger eleverne til  
omklædningsrummene samt følger dem til bussen, når de skal hjem 
igen.
Den samlede tid for hvor længe eleverne er væk fra skolen, er for de 
fleste skolers vedkommende fastsat til ca. 1 time og 50 min. Der er 
beregnet ca. 40. min. til transporten i alt. 
Det vurderes ved BO2 2017, at udgifterne til transport i 2017 vil 
være på 940.000 kr.

Administrationens vurdering
Den nuværende model sikrer en synergieffekt mellem 
svømmeundervisningen og svømmehallens drift i øvrigt. Personale 
derer fast knyttet til svømmehallen, giver en sikkerhed for, at der er 
altid personale tilstede, der kan stå for en sikker undervisning af 
kommunens elever.



 
 
 
 
 
    

 Side 3

Det giver også god synergi for den øvrige drift af svømmehallen, da 
der ved f.eks. sygdom ikke altid behøver at indkaldes vikarer til 
livredning, når der er undervisere, som også er livreddere i hallen. 
Mængden af offentlige gæster i formiddagstimerne er begrænset og 
derfor er dette muligt i særlige tilfælde. Ligeledes er der også med 
sygdom hos undervisningspersonalet mulighed for at trække på 
livredderne, således at der ikke sker aflysning af 
svømmeundervisningen pga. af sygdom. 

Der er meget transport og omklædningstid forbundet med 30 min. 
effektiv undervisningstid. 

En fordel, ved at der er 30 min. i vandet er, at koncentrationen 
blandt elever kan holdes i alle 30 min.

Når der er personale tilstede i svømmehallen i forbindelse med 
skolesvømningen, giver det mulighed for samtidig at holde offentligt 
åbent, fordi der alligevel er aktiviteter i hallen. 

Fagligt vurderes det af svømmeunderviserne, at det at have en 
længere kontinuerlig periode med undervisning giver en bedre effekt 
ift. elevernes evne til "huske", hvordan man svømmer.

Scenarie 2: Svømmeundervisning i Helsingør
I Helsingør undervises 3. klasses eleverne en uge inden 
sommerferien og en uge efter sommerferien i 4 klasse.

I hver af disse 2 uger - svarende til 20 timers undervisning i alt - er 
der hver dag 2 gange 1 times undervisning i vandet. Resten af 
dagen er der teoretisk undervisning i førstehjælp, kroppens 
funktioner mv.

Undervisningen afvikles i 7 uger op til sommerferien og 7 uger efter, 
hvor alle kommunens 3. (4. klasse efter sommerferien)  klasser har 
2 gange 1 uges undervisning.
Undervisningen er tilrettelagt, så der hver dag er 2 gange 2 klasser, 
der undervises på skift i vandet.

Modellen er ny i Helsingør. Det er første skoleår modellen har været 
taget i brug.

Bemanding
Der er fra hver skole en lærer/pædagog pr. klasse, der følger 
børnene i bussen og som er sammen med dem hele dagen. Både i 
bassinet og til den teoretiske undervisning.

Det er valgt, at der er to klasser på tilsammen ca. 50 elever, der 
undervises sammen.
I bassintiden er der knyttet 3-4 trænere fra svømmeklubben, som 
underviser de 50 elever i tre hold inddelt efter niveau. De 
deltagende lærer/pædagoger er medhjælpere til 
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svømmeundervisningen. (Dvs. de er omklædte og med i vandet i 
undervisningsperioden)

Svømmetrænerne fra svømmeklubben underviser således 4 timer 
ved bassinkanten hver dag i de 7 uger.

Bassintid
Der er reserveret halvdelen af svømmehallens 50 m bassin til 
undervisningen af de 50 elever i de 2 gange 7 uger undervisningen 
står på.
Det betyder, at der er frigivet en del tid i vinterhalvåret til andre 
brugere.

Forberedelse
Der blev op til skoleårets start udarbejdet undervisningsmateriale af 
skolernes hidtidige svømmelærere og svømmeklubbens trænere i 
fællesskab, der undervises efter hver uge. Der er således ikke afsat 
tid til forberedelse, hverken til skolens personale eller til 
svømmeskolens trænere i undervisningsperioden.

Effekt af undervisningen
Målsætningen for Helsingør Kommune er, at 85 pct. af eleverne 
efter de 2 uger kan bestå den nordiske definition på 
svømmeduelighed; Kan svømme minimum 200 meter og mindst 50 
meter af disse på ryggen.
Eleverne testes ved afslutningen af begge svømmeuger i forhold til 
svømmedueligheds kravet.
Der er ikke foretaget en egentlig evaluering endnu, men den første 
måling fortæller, at 86 pct. af eleverne opfylder kravet.

Syddansk Universitet tilknyttes projektet og laver målinger på 
effekter mv. i juni 2017.

De første meldinger fortæller, at det går godt. Eleverne er glade for 
to uger med knald på, hvor de lærer en del svømmemæssigt.

Opmærksomhedspunkt
Helsingør Kommune er opmærksomme på, at den gode start i høj 
grad skyldes, at svømmeklubben har taget ansvar for 
opgaveløsningen, og desuden har stillet med yderst kvalificerede 
trænere.
Kommunen er opmærksom på, at antallet af kvalificerede trænere 
er begrænset.

Transport/Økonomi
Der er opnået en besparelse på 3/4 af transportudgifterne, da hver 
klasse kun skal køres 10 gange frem og tilbage og ikke 40 gange 
som tidligere.

Eleverne har sparret en del tid på ikke at skulle sidde i en bus. Det 
betyder, at der er blevet tid tilovers til anden undervisning, som skal 
bemandes med undervisere. Besparelsen i forberedelsestiden har 
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kunne finansiere dette.
Den samlede økonomi forventes at være en besparelse på 
transporten på 600.000 kr. i Helsingør Kommune

Udgangspunktet for Helsingør Kommune inden indførelse af den 
nuværende model var, at 13 svømmelærere kørte med bus frem og 
tilbage med børnene, og varetog svømmeundervisningen. 
Den nye model har svømmelærerne ikke været glade for. Men der er 
efterfølgende kommet kommentarer fra enkelte svømmelærere om, 
at de kan se, at det har givet en bedre effekt for eleverne med den 
nye type undervisning, hvor der undervises med en underviser på 
land og en i vandet og med en langt mere komprimeret 
undervisning.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at Helsingørs model formentlig ville vil 
kunne overføres til Gribskov Kommune. Bemærk, at 
forudsætningerne for de 2 kommuner er forskellige, og Helsingørs 
model derfor ikke vil have den samme effekt i Gribskov. Gribskov 
har ændret skolesvømningen, således at det ikke længere er 
skolerne der fortager undervisningen, men svømmehallen. 

Personale
Helsingørmodellen vil kræve, at mindst en af svømmeklubberne i 
Gribskov vil ønske at blive medspiller i projektet, og at 
svømmeklubberne kan stille de nødvendige trænere til rådighed. Det 
er sårbart at være afhængig af, om det kan lade sig gøre at en af 
svømmmeklubberne over en årrække vil kunne stille kvalificerede 
trænere til rådighed.
Svømmeklubberne i Gribskov er på tidspunktet for dette notats 
udarbejdelse, ikke blevet spurgt om de kunne ønske at deltage i et 
samarbejde efter ovenstående model. 

Helsingør opnår ved deres nye model et skifte i undervisere fra 
svømmelærere, som kun i en begrænset del af deres tid beskæftiger 
sig med svømmeundervisning, til svømmeundervisere, der er 
specialister i svømmeundervisning.
Gribskov har allerede specialister ansat, idet det er de samme 3 
undervisere, der underviser alle kommunens elever.

Det vil også være et spørgsmål, om skolerne ville kunne levere 
kvalificeret pædagogisk personale til at bistå med 
svømmeundervisningen efter det i en længere periode har været 
svømmehallens personale, der har varetaget 
svømmeundervisningen.

Hvis Helsingørmodellen vælges, skal de personaleretlige forhold for 
de nuværende undervisere undersøges nærmere.

Logistik
Skal undervisningen afvikles med to klasser samtidigt, vil det 
kræve, at der i de perioder hvor der vil være svømmecamps - 4 
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uger før sommerferien og 4 uger efter sommerferien - vil skulles 
lukkes af for muligheden for at have offentligt åbent i tidsrummet 
8.00 til 14.00 og muligvis også lukning af varmtvandsbassinet, da 
undervisning af aftenskoler, babysvømning og fysioterapeuter kan 
være vaskeligt pga. støj fra skolebørn. 

Der skal reserveres udenoms lokaler til tør-undervisningen som 
giver ringere forhold for de nuværende brugere enten på 
Nordstjerneskolen eller i Kulturhuset.

Økonomi/Transport
Udgifterne til transport vil reduceres med formentlig samme 
procentandel som i Helsingør, hvilket svarer til en årlig besparelse 
på skønnet 700.000 kr. 

Fysioterapeuterne betaler for brugen af varmtvandsbassinet og er 
dermed med til at sikre en øvrige drift af svømmehallen. De er ikke 
vant til, at der er 50 børn ad gangen i svømmehallen i dagtimerne. 
Det er et obs-punkt om det øgede støjniveau vil betyde at de vælger 
at trække deres undervisning, og svømmehallen derfor vil få en 
mindre indtjening.

Der er ikke regnet på personaleudgifterne. Men da Gribskov i dag 
ikke har personale der følges med eleverne i busserne vil dette 
formentligt være lidt dyrere. Tilsvarende vil den tid som eleverne får 
frigivet i mindre transporttid skulle bemandes. 

Faglig vurdering
Den faglige vurdering fra svømmehallens personale giver en 
bekymring for, om eleverne opnår det samme niveau, som opnås 
med den nuværende undervisning.
Det er et opmærksomhedspunkt, hvad der sker med de børn, som 
er syge/fraværende i svømmeugerne? Hvis der skal være 
kompensationsundervisning med individuel transport i stedet, bliver 
det hurtigt omkostningsfuldt på transportsiden.

Scenarie 3 til 5: Administrationens alternative modeller

Administrationen har udarbejdet en model med tre variationer, der 
sikrer en reduktion af transportudgifterne.

Scenarie 3:
Scenariet 3 er, at 4. klasserne i stedet for 40 ugers undervisning af 
30 min. får 20 ugers undervisning af ca. 60 minutters varighed 
afhængigt af, hvad der passer ind i skolernes øvrige planlægning af 
undervisningstiden.
Undervisning vil kunne presses sammen på 2 ugedage, hvis dette 
giver mening. 

Ressourceanvendelsen
Der vil skulle undervises i de samme bassiner som i det nuværende 
scenarie, og det vil være det samme personale, der skal varetage 
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undervisningen. 
Undervisningen vil kunne afvikles mere kompakt, således at 
undervisningen vil kunne afvikles over 2 af ugens dage med 4 
moduler af 60 min. i vandet hver dag. I dag afvikles undervisningen 
over 4-5 af ugens dage, afhængig af antallet af klasser.
Om det giver mening med en kompakt afvikling af undervisningen 
må bero på, om det giver mening i forhold til svømmehallens 
planlægning af personaleressourcer og svømmehallens øvrige 
brugere. 

Underviserne vil spare tid, der tidligere blev brugt i 
omklædningsrummene. Det samlede tidsforbrug for underviserne for 
en times undervisningstid vil blive reduceret fra ca. 2 timer til ca. 
1,5 timer, svarende til en reduktion på ca. 25 pct. af det nuværende 
tidsforbrug. 

Med dette scenarie forventes, at bevillingen og 
ressourceanvendelsen kommer til at passe sammen. I dag 
prioriterer svømmehallen at bruge ressourcer fra svømmehallens 
øvrige bevilling til at dække svømmeundervisningen. Dette bevirker, 
at svømmehallen har nedprioriteret at lave arrangementer for de 
offentlige gæster, så som welness aftener, flere vandgymnastik hold 
mv. 

Transport/økonomi
Modellen vil reducere buskørslen til det halve, fordi  den enkelte 
klasse kun skal transporteres i ½ år mod tidligere et helt år. 
Besparelsen på transporten skønnes at være på ca. 470.000 kr. pr 
år. 

Scenariet frigiver tid til, at eleverne vil kunne få mere tid til anden 
undervisning. Denne tid vil skulle dækkes af andet personale.

Skal den frigivne tid dækkes af lærere, skønnes det at medføre en 
merudgift på ca. 100.000 kr.

Scenarie 4:
Undervisningen tilrettelægges som scenarie 3, men 
undervisningstiden fastsættes til 45-50 min. Der undervises i 20 
uger pr. klasse.
Undervisningen vil kunne afvikles over 2 dage i 40 uger.

Fordele:
Undervisningstiden tilpasses den periode, som det forventes, at 
børnene kan koncentrere sig.
Det vil være lettere at tilrettelægge undervisningen efter skolernes 
ringetider, samt give større fleksibilitet ift. transporten.
Svømmeunderviserne vil kunne have pauser mellem undervisning af 
de enkelte klasser.

Ulempe:
Vandtiden vil blive reduceret med op til 25 pct. i forhold til i dag. Det 
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betyder et mere koncentreret forløb, hvor der vil være mindre tid til 
leg og at repetere øvelse.

Transport/økonomi
Udgiften til transport forventes at være som i scenarie 3, mens 
merudgiften til lærere, der skal dække den frigivne tid, skønnes til 
ca. 125.000 kr.

Scenarie 5:
Undervisningen tilrettelægges som scenarie 3, men med to 4. 
klasser i vandet samtidigt, der, i det omfang det er muligt, er fra 
samme skole. De 2 klasser undervises samtidigt i 60 min. i 20 uger.
Undervisningen vil kunne afvikles over 1 ugedag i 40 uger.

Fordele:
Ved dette scenarie kan der spares mere i kørselstid på de skoler, 
hvor der er to 4. klasser, der transporteres samlet.
Det skønnes, at besparelsen samlet vil være på ca. 570.000 kr.

Scenariet giver mulighed for, at der er 4 undervisere i 
svømmehallen ad gangen, således at der vil kunne undervises på 3 
niveauer, og der vil være mulighed for, at der kunne være en 
underviser med i vandet på begynderundervisningen. Hermed 
kommer bemandingen til at ligne den i Helsingør Kommune.

Med dette scenarie ville alt svømmeundervisningen kunne samles på 
en dag hver uge, og resten af tiden kun frigives til andre aktiviteter. 
Hver undervisningsdag vil bestå af 4 moduler af 60 minutter med 2 
klasser, der deltager
Det vil samtidig betyde, at der vil skulle lukkes for den offentlige 
adgang til det store bassin og morskabsbassinet i tidsrummet 8-15 
på dagen for undervisningen. 

Da der på flere af skolerne pt. er et ulige antal 4. klasser, vil det 
betyde, at enten ville nogle af klasserne skulle undervises sammen 
på tværs af skolerne, eller man ville skulle vælge en model, hvor 
undervisningen blev slået sammen med 3. klasserne. Det vil betyde, 
at eksempelvis Ramløse skole kun ville have svømmeundervisning 
hvert andet år.

Ulemper:
Samles undervisningen på en dag vil ressourcetrækket på 
svømmehallen være koncentreret på en enkelt dag. Det betyder, at 
der vil være meget støj i hallen denne dag og svømmeunderviserne 
vil få en intensiv arbejdsdag, hvor de ville skulle forholde sig til op 
mod 200 elever.  
Men hvad skal svømmehallen så bruges til i de frigivne timer til? 
Den offentlige søgning er ikke stor midt på dagen, og det er politisk 
bestemt, at svømmehallen ikke må udbyde undervisning, da det er 
foreningerne, der tager sig at dette. 

Vælges der at undervise en 3. og en 4. klasse fra samme skole 
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sammen, kan en enkelt elev risikere ikke at få svømmeundervisning, 
hvis eleven skifter skole mellem 3. og 4. klasse.

Scenariet betyder også, at der skal ansættes flere undervisere med 
få timer i stedet for som i dag, hvor der er en gennemgående 
underviser og 3 andre, der supplerer.  

Merudgiften til lærere, der skal dække den frigivne tid, skønnes til at 
være den samme som i scenarie 3.

Generelle betragtninger vedr. transport og økonomi
Jo mere kompakt model for svømmeundervisningen, der vælges, jo 
større besparelse på transporten. 
Jo færre ture den enkelte klasse skal køre frem og tilbage til 
svømmehallen, jo mere tid frigives der til undervisning, som skal 
varetages af andre undervisere.
Jo færre gange, der skal undervises, jo mindre tid skal der bruges til 
forberedelse, og jo nemmere er det at tilrettelægge et koncept, der 
beskriver, hvad der skal opnås med hver eneste undervisningsgang. 
Et nyt koncept for undervisning vil der skulle afsættes tid til at 
udvikle. 
  
Tabel 1: Oversigt over ressourcetræk fordelt på scenarier
Scenarie Antal dage pr. 

uge 
svømmehallen 

benyttes

Tidsrum for 
benyttelse af 
svømmehal

Antal uger pr. 
skoleår med 
undervisning 

for den 
enkelte klasse

Antal klasser 
pr. dag

Bemanding, 
antal 

undervisere

1. Gribskov 4 8-13 40 4 2
2. Helsingør 5 8-15 2 4 4
3. 1 time, 1 
klasse

2 8-15 20 4 2

4. 45 min., 1 
klasse

2 8-14 20 4 2

5. 1 time, 2 
klasser

1 8-15 20 8 4

Bemærk: Der er ved opgørelsen af antal dage i svømmehallen beskrevet de mest 
komprimerede løsninger, hvor der ikke er taget højde for skolernes ringetider. 
Helsingørmodellen forudsætter, at der er et undervisningslokale til rådighed.
 


