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A. Innledning 
Svømmeundervisningen i grunnskolen er en del av kroppsøvingsfaget. Læreplanen i 
kroppsøving stiller ikke krav om hvor mange timer elevene skal ha eller på hvilke trinn 
svømmingen skal foregå. Læreplanen setter opp kompetansemål og ferdigheter som det 
forventes at elevene har når de er ferdige med 4., 7. og 10.trinn, men sier ikke noe om 
antall timer som skal benyttes eller på hvilke årstrinn undervisningen skal foregå. 
 
 
B. Mål for svømmeopplæringen 
Læreplanen i kroppsøving har følgende målformuleringer for svømmeundervisningen: 
 

4. trinn - kompetansemål:  
Ved utgangen av 4. trinn skal elevene kunne:  

 Leke og utføre grunnleggende øvinger med vanntilvenning som å dykke, flyte, gli, 
skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vann 

 være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og 
underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutt 
(imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter 
på rygg og ta seg opp på land 

 ferdes i, ved og på vann, gjøre greie for farene og kunne tilkalle hjelp  
 

 

7. trinn - kompetansemål:  
Ved utgangen av 7. trinn skal elevene kunne: 

 utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på sida, under vann, 
og kunne berge seg selv i vann 

 praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann 
under varierte værforhold 

 

 

10. trinn - kompetansemål:  
Ved utgangen av 10. trinn skal elevene kunne 

 utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann 

 svømme en lengre distanse basert på egen målsetting 

 forklare og utføre livberging i vann 

 forklare og utføre livbergende førstehjelp 

 
Kompetansemålene i læreplanen forankres, utvikles, tilpasses og konkretiseres ved den 
enkelte skole. Rektor har ansvar for å sikre svømmeopplæringen dekker 
kompetansemålene i læreverket. 
 
 
C. Organisering av svømmeundervisningen 
Svømmeundervisningen inngår som en del av kroppsøvingsfaget og bruker timer derfra. 
Undervisningen tilpasses kompetansemålene i 4., 7. og 10. trinn. For småskoletrinnet 
legges undervisningen slik opp at den følger en progresjon tilpasset de obligatoriske 
ferdighetsprøvene. 8. trinn starter med å gjennomføre kartlegging av læringsutbytte 5.-7. 
trinn som grunnlag for individuelt tilpasset undervisning. Kartlegging av læringsutbytte 8.-
10. trinn gjennomføres i slutten av 10. trinn. Se vedlegg 3. Elever som klarer målsettingen 
på sitt trinn kan gå over i ordinær kroppsøving slik at elever som ikke oppnår målsettingen 



Rutinebeskrivelse – svømmeopplæring i Lunner kommune  - 1.1.18 
3 

 

kan prioriteres i den videre svømmeundervisning. Oversikt over antall elever som 
oppnår/ikke oppnår målsettingen oppbevares på skolen og kopi sendes kommunal 
skoleadministrasjon (se vedlegg – registreringsskjema). 
 
Undervisningen foregår i utgangspunktet fra 1. september til 31. mai – dvs ca 15 uker på 
høsten og 19 uker på våren. 

Innhold og aktiviteter i svømmeundervisningen finnes på den nasjonale ressurssiden 
http://svommedyktig.no/  og på Utdanningsdirektoratets  sider om svømme- og 
livredningsopplæring. 

 
D. Sikkerhet i svømmeundervisningen 
Forskrift til opplæringsloven § 12-1 omtaler sikkerhet i skolens virksomhet og 
svømmeopplæringen spesielt: 
a) Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis være forsvarlig 
i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. 

b) I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid 

vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret 

for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt 

gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne 

livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig.  

 

Utdanningsdirektoratet har i tillegg presisert kravene til forsvarlig svømme- og 

livredningsopplæring i sitt rundskriv Udir-1-2008: Forsvarlig svømme og 

livredningsopplæring i grunnskolen. Hovedpunktene i rundskrivet peker på at for å sikre en 

forsvarlig svømmeopplæring må 

 det finnes klare krav og retningslinjer for skolens svømmeopplæring 

 retningslinjer og krav for skolens svømmeopplæring følges 

 det finnes alarmplan knyttet til svømmeopplæringen 

 alarmplanen være gjort kjent blant de som har tilsyn 

 alarmplanen være lett synlig 

 det alltid være minst en tilsynsperson pr 15 elever 

 det alltid være minst 2 tilsynspersoner til stede ved begynneropplæring 

 det gjøres en forsvarlighetsvurdering opp mot gruppestørrelse, sammensetning og 

fasilitetene 

 det vurderes om det foreligger forhold som gjør at antall tilsynspersoner må økes 

ut over minimumskravene 

 antall tilsynspersoner økes dersom dette vurderes nødvendig 

 de som underviser i og har tilsyn med svømmeopplæringen tilfredsstiller 

kvalifikasjonskravene for tilsyn (flinke til å svømme, dykke og kunne livredning) 

 det sikres at tilsynspersonenes ferdigheter i livredning vedlikeholdes 

 
Tilsyn 
Den som er ansvarlig for svømme- og livredningsopplæringen for gruppen må ut fra 
elevenes ferdigheter og størrelsen på bassenget vurdere hvor mange elever det er 

http://svommedyktig.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/svomme-og-livredningsopplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/svomme-og-livredningsopplaring/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2008-Forsvarlig-svomme--og-livredningsopplaring-i-grunnskoleopplaringen/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2008-Forsvarlig-svomme--og-livredningsopplaring-i-grunnskoleopplaringen/
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forsvarlig å ha i bassenget samtidig. Under svømme- og livredningsopplæring skal det være 
kontinuerlig tilsyn med elevene og med overflaten og bunnen av bassenget. 

Ved begynneropplæring skal det alltid være minst 2 tilsynspersoner til stede. Dersom 
gruppen er større enn 15 elever, skal tilsynet økes med en voksen tilsynsperson for hver 
påbegynt gruppe med 15. jf. § 12-1 bokstav b. 

Når elevene er svømmedyktige, og det ellers ikke er spesielle problem med opplæringen i 
den aktuelle gruppen, kan en tilsynspersonen ha både undervisning og tilsyn med inntil 15 
elever. 

Når det er forhold som gjør opplæringen særlig vanskelig og/eller setter sikkerheten i 
fare, skal tilsynet styrkes. Det kan være elever som trenger særskilt tilrettelegging og 
ekstra tilsyn, for eksempel elever med vannskrekk, epilepsi, nedsatt funksjonsevne, elever 
som viser utagerende atferd eller elever som det av andre grunner må tas særlige hensyn 
til. Da kan det være aktuelt å ha med assistenter (se nedenfor). Assistentene kommer i 
tillegg til personer som har tilsyn og kan ikke erstatte disse. 

 
Krav til kvalifikasjoner for den som har tilsyn 
Den som har tilsyn må ha fylt 18 år, og fylle kravene til ferdigheter i svømming og 
livredning som følger av dette rundskrivet. 

Læreren/instruktøren må kunne undervise i svømming og livredning og utføre livredning i 
praksis i den svømmehallen der vedkommende underviser. Vedkommende må kunne dykke 
ned til bunnen i den dypeste delen av bassenget og kunne hente opp en ting som i 
størrelsesorden og tyngde tilsvarer en elev. Han/hun må også beherske hjerte-lunge-
redning (HLR). 

De som har tilsynet må ha kunnskap om alarmplanen og 
ordensreglementet/sikkerhetsinstruksen for svømmehallen. Det er også viktig at de 
kjenner de grunnleggende sikkerhetsreglene for å forebygge ulykker, som for eksempel 
ikke løpe på bassengkanten, kun tillatt å hoppe eller stupe på anviste steder, merking av 
dypt og grunt vann ol. 

For å styrke tilsynet kan skolen også ha med assistenter. Assistentene vil være ekstra tilsyn 
utover det anbefalte i dette rundskrivet og skal bistå de/den som har hovedtilsynet. Det 
stilles ikke krav om årlig livredningskurs for assistenter, men det er en klar fordel om disse 
også har årlige kurs. Assistentene må være svømmedyktige og kjenne alarmplanen.  Det vil 
ikke være tilstrekkelig tilsyn dersom det bare er personer med den kompetansen som 
kreves for assistenter. 

Det er viktig at ferdigheter i livredning holdes ved like. Det må være årlige kontroll- og 
oppfriskningskurs. En slik kontroll bør prøve å kombinere oppfrisking av svømme- og 
livredningsaktiviteter og utveksling av erfaringer fra undervisning, kurs, osv. Oppfriskingen 
skal bestå av en gjennomgang av ulike ferdigheter som er viktige for å sikre forsvarlig 
svømme- og livredningsopplæring, blant annet egnet bruk av forlenget arm, livreddende 
førstehjelp og grunnleggende sikkerhetsregler. I tillegg skal det være en praktisk prøve 
som alle som skal ha tilsyn med svømmeopplæring må bestå. Den praktiske prøven skal 
teste den enkeltes evne til å utføre livredning. 

De samme kvalifikasjonskravene gjelder for den som har ansvar for tilsyn under utendørs 
bading. 
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Rektor har ansvar for at personer som skal ha tilsyn med svømme- og 
livredningsopplæringen gjennomfører det årlige kontroll – og oppfriskningskurset. Se 
vedlagte forslag til kompetansebevis for nærmere beskrivelse av kvalifikasjonskravene. 

Alarmplan 
Ved all svømme- og livredningsopplæring skal det foreligge en alarmplan. En alarmplan er 
en detaljert handlingsplan som kort og klart forteller hva som skal gjøres fra alarmen går, 
det vil si fra det tidspunkt det oppdages at noen er i fare, til redningsaksjonen er utført og 
situasjonen avklart. Skoleeier er ansvarlig for at en slik plan finnes og er kjent blant de 
som har tilsyn eller assisterer tilsynet. 

Hovedmålet med alarmplanen er å gjøre en redning mest mulig effektiv. Den skal være 
enkel, og samtidig regulere hvordan man skal forholde seg i en kompleks situasjon på en 
best mulig måte. Alarmplanen må tilpasses lokale forhold. Alarmplanen skal være plassert 
lett synlig. 

Viktige punkter i alarmplanen er: 

1. De som står for opplæringen (undervisning og tilsyn), må kunne alarmplanen. De 
må raskt og riktig kunne utføre en redningsaksjon.  

2. En må raskt og lett kunne nå telefon i/fra svømmehallen.  
3. Man skal på forhånd sørge for at de nødvendige redningsmidler er tilgjengelige, 

som redningsstang, redningsline eller livbøye, og en båre. Disse må være klare til 
bruk.  

4. Det bør være øvelse i bruk av alarmplanen ved starten av hvert skoleår. 

Se vedlagte eksempel på alarmplan.  

Dokumentasjon 
Skolene sender til kommunal skoleadministrasjon: 

 alarmplan for svømmehallen der opplæringen foregår og dokumentasjon på at de 
aktuelle ansatte kjenner alarmplanen 

 årlig rapport på antall svømmedyktige elever på de aktuelle årstrinnene 

 årlig oversikt over lærere med nødvendige kvalifikasjoner for å ha 
svømmeopplæring og tilsyn med svømmeopplæringen 

Rapporteringen skjer ved innsending av vedlagte skjema med frist 1. juni hvert år. 
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VEDLEGG: 
Vedlegg 1: Eksempel på kompetansebevis 
Vedlegg 2: Eksempel på alarmplan 
Vedlegg 3: Obligatorisk ferdighetstest 4. trinn og kartlegging av læringsutbytte 5.-10.trinn 
Vedlegg 4: Skjema for rapportering av svømmeundervisning i Lunner kommune  
 
 
Ressurssider på nettet: 
Rundskriv u-dir 1-2008: Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring 
U-dir - veiledningshefte: Svømme og livredningsopplæring 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet – ressursside svommedyktig.no 
Norges svømmeforbund - skolesvømmen 
Norges svømmeforbund – svømmeopplæring i skolen 

  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2008-Forsvarlig-svomme--og-livredningsopplaring-i-grunnskoleopplaringen/
http://www.udir.no/PageFiles/Fysisk%20aktivitet/2/Udir_svomme_livredding_net.pdf
http://svommedyktig.no/
http://svommedyktig.no/
http://skolesvommen.no/
http://svomming.no/blogg/svommeopplaering-i-skolen/
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Vedlegg 1 Kompetansebevis:  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KOMPETANSEBEVIS 

 for godkjent årlig livredningsprøve 

 

_______________________________________ 

 

Hun/ han har ved praktisk prøve vist at hun/ han kan utføre: 

 

Berging ved å: 

• Hoppe/ stupe/ fra ….. meters høyde  

• svømme direkte 100m på bryst og 100m på rygg  

• dykke og hente opp en livredningsdukke eller partner fra …… m. 

dyp 

• Ilandføre en person minst 20m.  

• og direkte gjennomføre hjerte- lunge- redning (HLR) på 

øvelsesdukke. 

• kunne gjøre rede for alarmplanen 

• bruke forlenget arm som redningsline, livbøye og redningsstang. 

 

Dette kompetansebeviset gjelder året det er stemplet og underskrevet 

og må fornyes innen utløpet året etter. 

 

Sted: ___________________ Dato: ___________ 

 

Godkjent instruktør: 
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Vedlegg 2:  
Alarmplan 
 

 

 

 

 

Forslag til alarmplan ved svømmeundervisning i Lunner kommune:  

1. Den som oppdager at en elev er i fare eller får mistanke om at en elev kan 
være i fare må ta ledelsen og umiddelbart igangsette rednings- 
avklaringsaksjonen.  

2. Sikre situasjonen. Gi beskjed til de andre som har tilsyn om å sikre 
situasjonen. De andre som har tilsyn skal vite hva dette innebærer i forhold 
til den aktuelle situasjonen og stedet de er på. Sikring kan innebære blant 
annet at alle elevene skal på land, samles på et sikkert område etc. 

3. Få oversikt og velg sikreste, raskeste og mest realistiske redningsmulighet. Å 
få eleven på land vil her være viktig. Om nødvendig følg opp med 
livreddende førstehjelp 

4. Få oversikt og om nødvendig ringe nødtelefon. Dersom situasjonen er 
uavklart, det vil si man snakker om en mulig farlig situasjon, så gis det en 
”foreløpig melding” og alle forholder seg til de beskjeder som gis.  

5. Driv på med HLR til hjelpen/ambulansepersonell har overtatt eller eleven 
har livnet til. 

6. Sørg for at en person er klar til å ta i mot hjelpen når den kommer og vise 
raskeste vei til ulykkesstedet. 

7. Den som har ledet redningsaksjonen, bør følge med i ambulansen. En av de 
andre som har tilsyn, varsler rektor som er den som skal varsle foreldrene. 

8. Da ansvarlige for timen skriver rapport om ulykken.  
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Vedlegg 3 – ferdighetsprøver/kartleggingsøvelser - Udir 
 
Obligatorisk ferdighetsprøve etter 4. trinn  

Ferdighetsprøven består av følgende syv øvelser: 

Øvelse 1 – vanntilvenning 

Eleven står på grunt vann (omtrent til navlen) og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 
ganger eller øse vann over hodet 5 ganger. 

Øvelse 2 – under vann og rytmisk pusting 

Eleven står på grunt vann (omtrent til brystet) og trekker pusten, bøyer knærne og dupper 
seg helt under vann, puster (bobler) ut luft gjennom nese og munn, kommer opp og 
trekker pust, dupper seg ned igjen og gjentar øvelsen fem-ti ganger. 

Øvelse 3 – hopp og dykk 

Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned i ett – 
orientere seg under vann – hente 2 gjenstander til overflaten. Alt gjennomføres i ett. 
Gjenstandene bør ligge minst en halv meter fra hverandre. 

Øvelse 4 – flyt og roter 

Eleven skal kunne flyte på magen og dreie over på ryggen for å flyte og puste kontrollert i 
minst 15 sekunder på hver side. 

Øvelse 5 - gli og fremdrift 

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg 
ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) og gli minst 5 meter på 
magen under vann uten arm- og beinbevegelser – gli mot overflaten - puste - gjøre 
krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet i 4-5 meter - dreie over 
på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet i 4-5 meter. 

Øvelse 6 – fremdrift 

Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 meter på magen − skifte 
retning − svømme 2−3 meter mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rull 
over, flyt på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. 
Alt gjennomføres i ett. 

Øvelse 7 - svømmedyktig 

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 m på magen, og underveis dykke ned 
og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, 
orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land. 
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Kartlegging av læringsutbytte 5. -  7. trinn: 

Svømming: 

Ligg på magen med hodet nede i vannet. Hold pusten. Svøm fem meter kun gjennom å 
sculle med armene. 

Hopp/stup uti på dypt vann, svøm 50 m krål og 50 m bryst, dykk ned til bunnen og plukk 
opp en gjenstand. Svøm 50 m på rygg og 50 m på siden. 

 
 
Kartlegging av læringsutbytte 8. - 10. trinn 

Svømming: 

Hopp/stup uti på dypt vann, svøm 100 m krål og 100 m bryst, dykk ned til bunnen og plukk 
opp en gjenstand. Hvil flytende i 1 minutt. Svøm 100 m på rygg og 100 m på siden. 

Kunne svømme en lengre distanse sammenhengende (for eksempel 500, 1000 eller 1500 
meter) med varierte svømmeteknikker 

Livreddende førstehjelp og redning: 

Ved en gitt situasjon, velge egnet redningsmetode og forklar valget 

Redning inne - Utfør sammenhengende: Hopp/ stup uti, svøm 40 m på mage, dykk ned og 
plukk opp synkedukke fra bunn, ilandfør den 20 m, og gjennomfør direkte god hjerte- og 
lungeredning på øvelsesdukke. 

Redning ute - Tilpasset de aktuelle forhold med skjorte og bukse (eller trøye og stillongs), 
utfør sammenhengende: Livrednings-hopp, svøm 20 m på mage, ilandfør en person 20 m 
ved bruk av forlenget arm. (Ved gjennomføring i kaldt vann, gå kontrollert uti og reduser 
distansene.) 

Livreddende førstehjelp - Kunne gjenkjenne symptomer på og gi førstehjelp ved alvorlig 
nedkjøling, tilkalle hjelp og gjennomføre hele hjerte- og lungeredningsforløpet (HLR) på 
dukke (inkl. bruk av hjertestarter dersom det er tilgjengelig) 
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Rapporteringsskjema – svømmeopplæring 
Lunner kommune  
 
 
Skoleåret: ________________________________________ 
 
Skole:____________________________________________ 
 
 
4. trinn:   
Antall elever på trinnet:       _____ 
 
Antall elever som har bestått obligatorisk karteleggingstest: _____ 
 
 
10. trinn: 
Antall elever på trinnet:     _____ 
 
Antall elever som har bestått karteleggingstest: _____ 
  
 
 
Følgende ansatte er godkjent som svømmelærere/tilsynspersonale: 
 

 

 

 

 

 
 
 
Dato: ___________________     Underskrift: _________________________________ 
 
(Sendes kommunal skoleadministrasjon innen 1. juni hvert år) 


