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Simplan för Värmdös skolbarn
I en kommun som är helt omringad av vatten är simkunskaperna bland invånarna otroligt viktig.
Skolan har enligt läroplanen (Lgr11) ett ansvar att kontrollera elevernas kunskaper och om eleverna
inte når upp till kunskapskraven så behöver skolan sätta in resurser för att ordna så att eleverna når
dessa mål.
Svenska Livräddningssällskapet har tagit fram en tolkning av läroplanens kunskapsmål som ska
fungera som hjälp till lärare i åk 1-9.1 Flera andra kommuner har själva tagit fram en “simplan” för att
underlätta för skolorna att nå dessa mål, exempelvis Vännäs kommun2.
I dagsläget ser det olika ut för skolorna i kommunen med simundervisningen. Allt beror på skolans
ekonomi och möjligheter att bedriva simundervisning.
En del barn har haft förmånen att deras föräldrar betalar för simskola, men detta är en kostnad som
många inte har råd med. Många familjer kommer även från andra kulturer där det inte är lika naturligt
att bada och simma som det är i den svenska kulturen, därför brister simkunskaperna hos föräldrarna
vilket påverkar barnens utveckling.
Men det handlar inte bara om att simkunskapen räddar liv eller ger bra betyg i skolan, att vara
simkunnig gör även att man kan delta i aktiviteter som man kanske annars hade blivit utestängd ifrån.
Så för att göra simundervisningen likvärdig föreslår vi Socialdemokrater att Värmdö kommun tar fram
en plan för simundervisning som gör att det är lika för alla barn oavsett vilken skola de går på eller hur
familjesituationen ser ut. Där, i likhet med Vännäs kommun, kostnader för transporter, simlärare och
hallhyra i samband med undervisning i simning enligt denna plan ska ligga centralt men att respektive
skola står för kostnader för medföljande personal och skolmat till eleverna.
I den planen för simundervisning bör det även ingå att kommunen ordnar med gratis simundervisning
för kommunens 7 och 8-åringar utomhus vid kommunens allmänna bad sommartid. Planen bör även
utgå från Svenska Livräddningssällskapets tolkning av läroplanen (Lgr11)

Socialdemokraterna i Värmdö föreslår därför:
-

Att Värmdö kommun tar fram en gemensam simplan för likvärdig simundervisning i Värmdö
skolor

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
genom
Marielle Forstadius
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