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SAKEN GJELDER:
ORIENTERINGSSAK STATUS OBLIGATORISK FERDIGHETSPRØVE I
SVØMMING 1. - 4. TRINN SKAUN KOMMUNE
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken tas til orientering

SAKSDOKUMENTER:
SAKSFRAMLEGG:
I Kontrollutvalgets møte 5.11.12 sak 37/18 ble det bedt om en orientering om status for den
obligatoriske ferdighetsprøven i svømming 1. – 4. klasse i kommunen.
Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever
på 1.- 4. årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene
blir svømmedyktige innen 4. trinn. Ferdighetsprøven består av syv øvelser som skal gjennomføres
som en del av opplæringen. Prøven er en konkretisering av to kompetansemål som gjelder
vanntilvenning og svømmedyktighet i læreplanen for kroppsøving etter 4. årstrinn. Det er derfor
ikke hensikten at øvelsene skal gjennomføres samlet på slutten av 4. årstrinn. Ferdighetsprøven
kan brukes som en del av et pedagogisk opplegg i opplæringen for å sikre progresjon og tilpasset
opplæring. Sammen med kompetansemålene skal øvelsene være en del av underveisvurderingen.
Øvelsene kan være utgangspunkt for å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger og for å
involvere elevene i vurdering av egen utvikling. Ved å kartlegge og vurdere elevenes utbytte av
svømmeopplæringen, kan lærer finne de elevene som har behov for ekstra hjelp og støtte.
Ferdighetsprøven ble gjennomført ved alle barneskolene skoleåret 2017/18. Det er svært store
variasjoner på tilbakemeldingene fra de ulike skolene på prosentandel av elevene som har greid å
gjennomføre øvelsene prøven legger opp til. Det er vanskelig å konkludere på status for
ferdighetsprøvene da er kun ett årskull som har gått ut av fjerde klasse etter at det ble obligatorisk
å gjennomføre prøvene, samtidig gir skolene tilbakemelding om at omfanget av svømmeopplæring
i basseng ved skolene i Skaun er utfordrende i forhold til de krav som stilles i ferdighetsprøven.
Tilgang til svømmehall og skyssutgifter gjør det krevende å utvide svømmetilbudet for elevene.
Etter inneværende skoleårs evaluering av status for ferdighetsprøvene vil det bli vurdert om all
svømmeundervisning på barnetrinnet bør flyttes ned til småtrinnet, slik at flere elever får mulighet
til å nå kompetansemålene knyttet til svømmedyktighet.
ØKONOMISK VURDERING:

