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Riktlinjer för simskola och simundervisning 

 
Ljungby kommun erbjuder kostnadsfri simskola och simundervisning. Vårdnadshavares 
ansvar och engagemang är en grundläggande förutsättning för att barnet ska nå uppsatta  
mål, det vill säga bli simkunniga. Gemensamt mål är att alla barn ska lära sig simma. 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens simskola 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder alla barn i årskurs 1 simskola. Utbildade simlärare 
ansvarar för simundervisningen i simskolan. Undervisningen är gratis. Det är frivilligt att 
delta men de flesta vårdnadshavare anmäler sina barn. 
 
Barn som bor i Ljungby tätort går intensivkurs 6 veckor 2 gånger per vecka. Vårdnadshavare 
ansvarar för transporten till och från simskolan och i omklädningsrummen. 
 
Barn som bor på landsbygden går 1 gång per vecka en hel termin. Barnen får åka buss till och 
från simskolan. Vårdnadshavare ansvarar på bussresan och i omklädningsrummen. Bussen är 
gratis. 
 
De barn i Ljungby tätort som inte lär sig simma i årskurs 1 får gå på simskola i uppföljnings-
grupp. De barn som bor på landsbygden erbjuds att följa med årskurs 1 till simskolan. 
 
För äldre barn som av någon anledning inte haft tillgång till simundervisning och inte kan 
simma, till exempel nyanlända från andra länder, anordnas det så kallad teknikgrupp som 
pågår 6 veckor 2 gånger per vecka. 
 
Simlärarna följer kontinuerligt upp enskilda barns simkunnighet med målet att alla ska lära  
sig simma. 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens simundervisning  
 
I skolan har årskurs 1-6 samt särskolan tider till sitt förfogande i simhallen under läsåret enligt 
ett upprättat bad/simschema.  
 
Då klasserna är i simhallen har skolans lärare ansvaret. De ansvarar också för transporten till 
och från simhallen. Simlärarna hjälper till med simundervisning/träning. 
 
Förutsättningarna för att barn lär sig simma ökar om de deltar i båda verksamheterna.  
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Skolverket 
 
Enligt Skolverkets rapport (2004-06-10) är drunkning den tredje vanligaste dödsorsaken bland 
barn och unga. Under senare år har det skett en viss ökning av antalet drunknade barn. 
Simkunnighet, ökad vattensäkerhet samt övervakning av små barn är det absolut viktigaste för 
att förhindra drunkningsolyckor. 
 
De allra flesta barn är simkunniga efter årskurs 6. I de fall där alla inte kan simma fördelas 
skälen ungefär enligt följande: medicinska/sociala skäl, religiösa/kulturella/etniska skäl samt 
ekonomiska/organisatoriska skäl. Skolverket påpekar vikten av att alla elever som inte kan 
simma erbjuds simundervisning under skoltid. 
 
Skolverket erinrar huvudmannen det vill säga kommunen om sitt ansvar att ge alla elever 
förutsättningar för att lära sig simma. Skolverket förutsätter att huvudmannen på olika sätt 
vidtar åtgärder för att ge alla elever sådana möjligheter.  
 
Det är inget som hindrar att huvudmannen erbjuder simundervisning på elevens fritid och 
låter eleven betala en avgift för den så länge huvudmannen samtidigt erbjuder simunder-
visning på skoltid till dem som inte kan simma. 
 
 
Centralt innehåll i Läroplan för grundskolan 
 
I årskurs 1-3 att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. 
 
I årskurs 4-6 simning i mag- och ryggläge. Badvett och säkerhet vid vatten vintertid och 
hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. 
 
Kunskapskrav för simkunnighet 
 
Kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6 är att eleven kan simma 200 meter varav 50 
meter i ryggläge och dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap 
under olika årstider. 
 
 
Simkunnighetsundersökning 
 
Enligt Skolverkets bedömning måste elevernas simkunnighet kontrolleras med praktiska 
övningar.  
 
Simkunnighetsundersökning görs vartannat år i Ljungby och övriga kommuner i Kronobergs 
län. De visar på en hög andel simkunniga i Ljungby kommun. 
 
Det kan ses som ett resultat av en bra organiserad verksamhet där föräldrar, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen tar ett gemensamt ansvar. 
 
 
 
 


