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Angående möjlighet för elever att nå målen i simning 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att som svar på brev från Rädda Barnens lokalförening i Uppsala angående möjlighet för 

elever att nå målen i simning avge upprättat förslag till yttrande.   
 
Sammanfattning 
Rädda Barnens lokalförening i Uppsala har ställt frågor vilka insatser som görs för att säker-
ställa att alla barn och ungdomar får möjlighet att nå målet i läroplanen avseende simning. För 
att de nyanlända eleverna skall få möjlighet att bli simkunniga används dels skolornas egna 
idrottslärare och dels inhyrda simlärare. Undervisningen bedrivs i inomhusbasänger i kom-
munen. För de flickor, som inte kan/vill simma med pojkar har skolorna hittills använt sig av 
Ronja simskola inom Föreningen TRIS – tjejers rätt i samhället för bedrivande av simunder-
visning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beviljat bidrag till själva simundervis-
ningen. Målgruppen är flickor i åldern upp till och med 20 år. Antal deltagare ifrån SPRINT-
programmet (språkintroduktion för nyanlända) för gymnasieåldrarna var runder våren inneva-
rande år 38 stycken. När en elev klarat simprovet byts eleven ut mot en ny. Ronja simskola 
tog därför emot fler elever än 38 under vårterminen 2014. 
 
Bakgrund 
Brev har inkommit från Rädda Barnens lokalförening i Uppsala (bilaga 1) med följande frå-
gor:   

- Vad gör nämnden för att säkerställa att alla barn och ungdomar får möjlighet att nå 
målet i läroplanen att kunna simma 200 meter senast i skolår 5?  

- Vilka särskilda insatser görs för att de som kommit till Sverige sent i skolåldern får 
möjlighet att nå målen?  

- Vilka särskilda insatser görs för att flickor som kommit till Sverige från andra länder 
lär sig simma? 

Förslag till yttrande har upprättats (bilaga 2). 
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Ärendet 
Styrelsen för Rädda Barnen i Uppsala skriver i brev att många barn och ungdomar slutar 
grundskolan och gymnasiet utan att ha grundläggande kunskaper i simning.  
 
Rädda Barnen har tagit del av en uppföljning av simkunnighet för skolår 6 gjord i slutet av 
2012, BUN-2012-1400, där det framgår att 1476 av 2188 testade elever i grundskolan är sim-
kunniga, medan 187 är konstaterat icke simkunniga och för 525 har skolan inte kunnat svara. 
För ungdomar i gymnasieskolan har ingen motsvarande undersökning gjorts.  
 
Det är bland annat mot bakgrund av denna uppgift, som Rädda Barnen ställer frågorna till 
nämnden. 
 
Påpekanden och synpunkter 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inga mål och ger inga uppdrag om simkunnig-
het. Elever i utbildning är Styrelsen för vård och bildning ansvariga för. Kontoret har därför 
vänt sig till Vård och bildning för att få svar på Rädda Barnens frågor.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås i yttrandet framföra  
-de uppgifter, som erhållits från Vård och bildning  
-att nämnden lämnat bidrag till TRIS – tjejers rätt i samhället för bedrivande av simundervis-
ning. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
 
Jan Holmlund 
Tf direktör 
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Barn och ungdomsnämnden 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 

Styrelsen för Rädda Barnen i Uppsala har tagit del av uppgifter att många barn och ungdomar 
slutar grundskolan och gymnasiet utan att ha grundläggande kunskaper i simning. Att kunna 
simma är viktigt för individen dels för att klara sig i nödlägen dels för att simkunnighet 200 
meter krävs för att få betyg i ämnet idrott och hälsa och därmed ett fullständigt slutbetyg från 
grundskolan och gymnasiet. Många barn och ungdomar kommer t i l l Uppsala från länder där 
barn inte lär sig simma. Vårt engagemang i frågan gäller naturligtvis icke simkunniga barn 
och ungdomar vare sig de är födda i Sverige eller har kommit t i l l Sverige. 
Vi har tagit del av en uppföljning av simkunnighet för skolår 6 gjord i slutet av 2012, BUN-
2012-1400, där det framgår att 1476 av 2188 testade elever är simkunniga, medan 187 är 
konstaterat icke simkunniga och för 525 har skolan inte kunnat svara. För ungdomar i 
gymnasieskolan har ingen motsvarande undersökning gjorts. 
Mot bakgrund av uppföljningen och uppgifter vi fått från olika håll vil l vi ställa några frågor 
ti l l Barn och ungdomsnämnden/Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. 

Vad gör nämnden för att säkerställa att alla barn och ungdomar får möjlighet att nå målet i 
läroplanen att kunna simma 200 meter senast i skolår 5? 
Vilka särskilda insatser görs för att de som kommit till Sverige sent i skolåldern får möjlighet 
att nå målen? 
Vilka särskilda insatser görs för att flickor som kommit till Sverige från andra länder lär sig 
simma? 

fyfy fy©./; 
Ulla Bäckmark 
Ordförande Rädda Barnens lokalförening i Uppsala 
Tel:070 8248770 

Kontaktpersoner: 
Christina Rudmark Kristina Axell 
Tel: 076 1007479 Tel 072 2253558 
e-post rudmarks@hotmail.com e-post axell.kristina@telia.com 
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 Rädda Barnens lokalförening i Uppsala 
 
Svar på brev: Angående möjlighet för elever att nå målen i simning 
 
Som svar på ert brev angående möjlighet för elever att nå målen i simning vill utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden framföra följande:  
 
Elever i utbildning i kommunala skolor är Styrelsen för vård och bildning ansvarig för. Svar 
på era frågor har därför inhämtats från vice affärsområdeschef, GymVuxJobb, Vård och bild-
ning. Fristående skolors huvudmän är ansvariga för elever i dessa skolor. 
 
Vård och bildning anger att för att de nyanlända eleverna skall få möjlighet att bli simkunniga 
används dels skolornas egna idrottslärare och dels inhyrda simlärare. Undervisningen bedrivs 
på Fyrishov, Gottsundabadet och i Friskis och Svettis gamla lokaler vid Svandammen.  
 
För de flickor, som inte kan eller vill simma med pojkar, vilket är majoriteten av de nyan-
lända, har skolorna hittills använt sig av Ronja simskola inom Föreningen TRIS – tjejers rätt i 
samhället för bedrivande av simundervisning. I dagsläget står skolan för bussbiljetter då ordi-
narie busskort inte gäller medan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beviljat bidrag 
till själva simundervisningen.  
 
Målgruppen för Ronja simskola är flickor i åldern 10-20 år, som går på grundskola eller 
SPRINT-program (språkintroduktion för nyanlända). Simskolan vänder sig framför allt till 
flickor, som lever med ett inskränkt handlingsutrymme och som inte får, kan eller vill simma i 
gemensamma grupper eller simhallar.  
 
Antal deltagare ifrån SPRINT-programmet för gymnasieåldrarna var under våren innevarande 
år 38 stycken. När en elev klarat simprovet byts eleven ut mot en ny. Ronja simskola tog där-
för emot fler elever än 38 under vårterminen 2014. 
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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