
SVØMMEOPPLÆRING -skoleåret 2021 

 

Til deg som skal ha svømming!  

Her kommer litt informasjon til deg som skal ha svømming. 

Pass på at du husker svømmeutstyret ditt! Vi kjører buss til Eidsvågen og det 

forventes god oppførsel og rolig stemning på bussen. I garderoben vil vi ha god 

orden, slik at alle får plass og du har kontroll på alle sakene dine. Vi ønsker å 

bruke så lite tid som mulig i garderobe/dusj, slik at vi får mest mulig tid inne i 

svømmehallen, så prøv å vær rask! 

Før vi går i bassenget, må alle ta en skikkelig kroppsvask. Noen pleier å slurve 

litt med dette, men det er best for alle hvis vi er nøye. Badetøy tas på etter 

dusj. Svømmetimen pleier å bestå av undervisning/øving og innimellom hender 

det at vi har litt frilek. Det viktigste å passe på i svømmehallen er din egen og 

andres sikkerhet. Alle skal føle seg trygge. Derfor er det viktig at alle følger de 

reglene vi setter. Bare da kan vi ha det kjekt!  

Målene for svømmingen er først og fremst at alle skal føle mestring, slik at 

dere elever får positive erfaringer i vannet.  

 2. trinn. 

Leike og utføre grunnleggende øvinger med tilvenning til vatn, som å dykke, 

flyte, gli, skape fremdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn. 

Kompetansemål etter 4. trinn. 

Målet er at dere skal kunne grunnleggende øvelser som å dykke, flyte, gli, 

skape framdrift, hoppe uti og orientere dere i vannet. Læreplanen sier også at 

målet er at alle skal bli svømmedyktige. Det er et stort mål å nå for alle, men 

slik lyder det: Elevene skal kunne “ … være svømmedyktig ved å falle uti på 

dypt vatn, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en 

gjenstand med hendene, stoppe og kvile 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.” (Læreplan i kroppsøving/udir.no)   

Kompetansemål etter 7. trinn. 

Målet er å utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, 

på sida, under vatn, og kunne berge seg selv i vatn. 

 

 

 

 

Utstyr du trenger:  

● Badedrakt/bikini/badebukse  

● Badehette?  

● Håndkle  

● Såpe (ikke sjampo - dette tar for lang tid for de fleste)  

● Svømmebriller (ved behov). Ikke dykkermaske. 

● De med langt hår bør ha med strikk til å sette opp håret  

 

Hilsen  

Elin 


