Skoleudvalget

Punkt 9.

Godkendelse af nedlæggelse af skolesvømning
2017-007882

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets godkendelse,
at

tilbuddet om sommerferiesvømning nedlægges

at

kr. 100.000 af den samlede ressource afsat til sommerferiesvømning afsættes til svømmeaktiviteter i
”Aktiv Sommer”

at

den resterende ressource målrettes mod aktiviteter, der understøtter folkeskolereformens mål om en
mere varieret skoledag

Beslutning:
Godkendt.
Sommerferiesvømning suspenderes i 2018, og den fremtidige form indgår i drøftelserne vedr. 2019. Aktiv
sommer tilføres 100.000 kr.
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Sagsbeskrivelse
Der har eksisteret sommerferiesvømning i Aalborg Kommune i en lang årrække. Tilbuddet er målrettet elever
i 1.-3. klasse.
Skoleforvaltningen foreslår, at sommerferiesvømning nedlægges. Det skyldes bl.a., at eleverne i 4. klasse
modtager svømmeundervisning, at administrationen af sommerferiesvømning er omfattende, at der historisk
er et stort elevfrafald og at eleverne har en lang række andre tilbud at vælge mellem i de første uger i
sommerferien.
Skoleudvalget skal tage stilling til, om de ønsker at nedlægge sommerferiesvømning og hvordan den afsatte
ressource i givet fald skal anvendes.
Baggrund
Hvert år tilbydes elever i 1.-3. klasse at deltage i svømmeundervisning i de to første uger af sommerferien.
Undervisningen sker i de kommunale svømmehaller, det vil sige henholdsvis Sofiendal, Gl. Lindholm,
Vadum, Østre Allé og Nibe.
Det er frivilligt, om man kun ønsker at deltage i en enkelt uge eller om man ønsker at deltage i begge uger.
Alle tilmeldte børn bliver transporteret med bus. De bliver som hovedregel afhentet og afleveret på deres
hjemskole. I enkelte tilfælde kan elever blive bedt om at stige på ved en naboskole, hvis skolerne ligger
meget tæt.
Hver svømmelektion varer en ½ time. Derudover beregnes ca. 10. min. til bad og omklædning før og efter
hver lektion. Eleverne opholder sig derfor i svømmehallen i ca. en time.
Der er mellem 4-6 lærere/livreddere til stede i svømmehallen mens børnene er i vandet. Der planlægges
efter, at der er en livredder til stede for hvert 15. barn. Der er medhjælpere (unge mellem 14 og 17 år) til
stede i baderummene, der kan hjælpe i forbindelse med omklædning og badning.
Undervisningen varetages af uddannede svømmelærere fra Aalborg Kommunes foreningsliv.
Under transporten er chaufføren den eneste voksne, der er til stede.
Sommerferiesvømning blev aflyst i 2017 pga. renovering af Østre Allé svømmehal og Vadum svømmehal
samt anvendelse af Sofiendal Svømmehal til landsstævne
Der er afsat kr. 682.000 på budgettet til sommerferiesvømning. Ved seneste sommerferiesvømning i 2016
blev kr. 387.000 anvendt på kørsel.
Sommerferiesvømning tilbydes både folkeskoler og privatskoler.
Forslag om nedlæggelse af sommerferiesvømning
Skoleforvaltningen foreslår, at sommerferiesvømning nedlægges. Det skyldes bl.a.:


Svømning som en del af den almindelige undervisning (4. klasse) er fra skoleåret 2014/2015
genindført



Der medgår et stort planlægningsarbejde i Skoleforvaltningen; herunder til at finde svømmelærere,
kommunikation med forældre, planlægning af busruter, udarbejdelse af holdoversigter



Børnenes tid i vandet er relativt begrænset – undervisningen er på ½ time pr. dag
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Der er et stort frafald i løbet af sommerferiesvømningen. Et træk på to forskellige svømmehaller i
uge 26 i 2016 viser et gennemsnitligt frafald på ca. 20%. Der er vedhæftet uddybende bilag.



Bustransporten til og fra svømningen er omkostningstung



Børnene modtager i forvejen en lang række tilbud bl.a. fra foreninger om aktiviteter i de første uger
af sommerferien. Som eksempler kan nævnes fodbold- og håndboldskole, madskole, spejderlejre,
gymnastikcamps. Derudover gennemfører Skoleforvaltningen i samarbejde med foreninger,
kulturinstitutioner mv. Aktiv sommer. Aktiv sommer er dog primært målrettet elever fra 4. årgang

Som alternativ til sommerferiesvømning foreslås det, at der afsættes kr. 100.000 til en udvidelse af
aktiviteterne i Aktiv sommer. Det vil for ressourcen være muligt at udbyde aquacamp med
begyndersvømmeundervisning målrettet elever i 3. klasse.
Den resterende ressource foreslås målrettet mod aktiviteter, der støtter op om folkeskolereformens mål om,
at skoledagen skal være mere varieret; herunder bl.a. arbejdet med åben skole og 45 minutters bevægelse
om dagen.
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Bilag:
Bilag - fremmøde i forbindelse med sommerferiesvømning.docx
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