Svar på interpellation om simskoleundervisning för barn i förskoleklass
Tobias Smedberg (V) har i en interpellation ställt frågor avseende avgiftsfri
simskoleundervisning för barn i förskoleklass.
I dagsläget är inte simkunnighet ett centralt innehåll i förskoleklassens läroplan, men till följd
av en statligt finansierad satsning har elever i förskoleklass kunnat erbjudas avgiftsfri
simundervisning på skoltid och därmed givits möjlighet till förbättrade förutsättningar att nå
grundskolans mål i Idrott och hälsa i årskurs sex.
Statens ambition med att tillhandahålla avgiftsfri simskola har varit jämlik tillgång till
simskoleundervisning. Satsningen riktar sig till alla elever och skolor, oavsett driftsform.
Utbildningsförvaltningen tecknade i april 2018 ett avtal med Fyrishov AB där Fyrishov tog på
sig ansvaret för att organisera simundervisningen och senast 31 maj 2019 redovisa antalet
pojkar och flickor som deltagit liksom antalet tillfällen till utbildningsförvaltningen.
Vid vårterminens slut 2019 kommer samtliga förskoleklasser i Uppsala kommun enligt
information från Fyrishov AB i januari 2019 ha deltagit i satsningen, och respektive grupp
tagit del av fem undervisningstillfällen undervisade av simlärare som Fyrishov tillhandahållit.
För de skolor som inte ligger inom gångavstånd har Fyrishov organiserat transport till och
från simhallen.

Nu till Tobias Smedbergs tre konkreta frågor:
Kommer samtliga förskoleklasser i Uppsala kommun delta i den planerade
simskoleundervisningen på skoltid för förskoleklassbarn under hösten 2018 och våren 2019?
Ja, enligt information från Fyrishov i januari 2019 kommer samtliga förskoleklasser i
Uppsala kommun vid vårterminens slut 2019 ha deltagit i satsningen på simundervisning.
Varje grupp kommer då tagit del av fem undervisningstillfällen ledda av en simlärare. Så väl
kommunala som fristående skolor har varit positiva till möjligheten.
Kommer satsningen på avgiftsfri simskola i förskoleklass fortsätta läsåret 2019/2020?
Det aktuella statsbidraget finns inte med i riksdagens beslutade budget för 2019. Möjligheten
finns att statsbidraget återkommer i samband med vårens ändringsbudget i riksdagen. Utifrån
den information vi har i dagsläget kommer det dock inte vara möjligt att genomföra denna
satsning kommande läsår. Om statsbidraget återkommer i samband med riksdagens
ändringsbudget kommer avgiftsfri simskola i förskoleklass åter erbjudas.
Är det nya minoritetsstyret beredda att finansiera avgiftsfri simskola i förskoleklass
kommande år under planperioden i mål och budget i det fall statsbidrag uteblir?
Mittenstyret har i Mål och budget för 2019 uppdragit till utbildningsnämnden att genomlysa
elevers möjlighet till simundervisning i skolan. Utifrån denna genomlysning kommer beslut
med sikte på kommande budgetår att tas. En kommunal satsning på drygt 6 miljoner kronor
för att kompensera ett uteblivet statsbidrag är dock inte möjlig inom de ramar
utbildningsnämnden har idag. Skolans grunduppdrag kommer att prioriteras för att eleverna
ska nå de kunskapskrav och mål som finns i respektive årskurs. Elever som i årskurs sex ännu

inte lärt sig simma kommer att prioriteras för simundervisning eftersom det i kunskapskraven
för Idrott och hälsa står ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.”
Mittenstyret tycker att simundervisning så tidigt som möjligt inom ramen för skolan är mycket
positivt och eftersträvansvärt att erbjuda.
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