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Svar på motion (S) Simplan för Värmdös skolbarn
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Marielle Forstadius (S) har inkommit med motion gällande att kommunen ska ta fram en
gemensam simplan för likvärdig simundervisning i Värmdös skolor. Kursbeskrivningen för
idrott och hälsa är redan idag tydlig med att elever måste vara simkunniga för att nå målen i
ämnet idrott och hälsa. Därtill är skolan i enlighet med skollagen skyldig att se till att eleverna
erhåller rätt kunskap för att nå kunskapsmålen i idrott och hälsa, annars ska åtgärder sättas in.
Bedömningen är att varje skola och idrottslärare självständigt kan utforma och leda
idrottslektionerna utifrån befintligt stöd i kursbeskrivningen och skollagen. Med anledning av
detta anses motionen besvarad.

Bakgrund
Marielle Forstadius (S) har den 21 juni inkommit med en motion till kommunfullmäktige
(2017-07-21 § 139) gällande att Värmdö kommun ska ta fram en gemensam simplan för
likvärdig simundervisning i Värmdös skolor.

Ärendebeskrivning
Skolornas ansvar och skolplikt

Enligt skollagen är skolan skyldig att erbjuda alla, oberoende geografisk hemvist och sociala
och ekonomiska förhållanden, en likvärdig utbildning. Om det befaras att en elev inte kommer
att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.
I Sverige tillämpas skolplikt vilket innebär att nästan alla barn som är bosatta i Sverige ska
delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Skolplikten börjar höstterminen det år som eleven fyller 7 år. Från och med hösten 2018
förlängs skolplikten ytterligare ett år, till att gälla från och med att eleven fyller 6 år.
Kommunen har ansvar för att eleven fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i
grundskolan, alternativt att eleven får sin utbildning på annat sätt. Skolplikten innebär att alla
elever får ta del av simundervisningen. Elever som inte uppnått de lägsta kunskapskraven har
rätt att slutföra det sista året på sin utbildning även om skolplikten upphört.
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Läroplanen

Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen, och verksamheter som omfattas av
förordningar är skyldiga att följa dem. I läroplanen beskrivs skolverksamhetens värdegrund,
uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. En del av läroplanen utgörs av samtliga ämnens
kursplaner. Kursplanerna redogör för ämnets syfte, ämnets centrala innehåll och vilka
kunskapskrav som krävs för de olika kunskapsmålen. Kursplanerna är utformade med
utrymme för läraren att göra egna tillägg eller fördjupningar.
I kursplanens syfte för idrott och hälsa står bland annat att undervisningen ska utveckla
elevers allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.
Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
genomföra utevistelser efter olika förhållanden och miljöer samt kunna förebygga risker vid
fysisk aktivitet samt hur man hanterar nödsituationer på land och i vatten.
Det centrala kursinnehållet upp till och med årskurs 6 är simning i mag- och ryggläge, badvett
och säkerhet vid vatten vintertid samt hantering av nödsituationer i och vid vatten med
hjälpredskap. I årskurs 7-9 ska eleverna även kunna hantera alternativa hjälpmedel i
nödsituationer, enligt principen för förlängda armen. Den förlängda armen innebär
livräddning.
För att nå målen och få betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50
meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap
under olika årstider. För godkänt betyg i årskurs 9 gäller samma krav som för godkänt betyg i
årskurs 6 och att dessutom kunna hantera alternativa hjälpmedel i hantering av nödsituationer.
Statsbidrag till avgiftsfri simskola

Under 2018 ämnar Värmdö kommun att söka statsbidrag från Socialstyrelsen för en avgiftsfri
simskola för elever i förskoleklass. Värmdö får ansöka om ett belopp på 1 480 879 kronor.
Med statsbidraget får kommunerna fritt välja hur och när simundervisningen ska bedrivas, och
kommunala såväl som fristående skolor ska omfattas av bidraget. Syftet med statsbidraget är
bidra till en jämnare simkunnighet vilket kan väntas ge avtryck när eleverna kommer högre
upp i åldrarna. På så sätt ges den befintliga simundervisningen ytterligare en skjuts.

Bedömning
Kursplanen är tydlig med att elever måste vara simkunniga för att nå målen i ämnet idrott och
hälsa. Enligt skollagen har skolan ett ansvar att se till att eleverna erhåller rätt kunskap för nå
kunskapskraven, och idrottslärare erhåller tillräcklig kompetens för att lägga upp
undervisningen enligt det syftet. Om elever inte har tillräckliga simkunskaper sätter skolorna
in åtgärder tills dess att tillräckliga simkunskaper är uppnådda. Bedömningen är att varje
skola och idrottslärare själv kan strukturera och organisera undervisningen utifrån befintligt
underlag i kursplanen och skollagen och att det inte behövs någon gemensam simplan. Därför
anses motionen besvarad.
Ekonomiska konsekvenser

Att ta fram en gemensam simplan för Värmdös skolor innebär ekonomiska konsekvenser i
form av personella resurser, dels för framtagandet av planen dels implementeringen av
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planen. Då kursplanen redan innehåller tydliga krav på simkunnighet kan simplanen leda till
felallokerade resurser.
Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samverkan med avdelningen för
styrning och kvalitet.
Ärendet har behandlats av utbildningsnämnden i april 2018.
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