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Innspill fra FAU v/Heidal skule vedrørende åpningstider ved Heidal Svømmehall 

Vi i FAU ved Heidal skule stiller oss uforstående til kommunens planlagte åpningstid for 

svømmehallen i Heidal i skoleåret 21/22. Slik det fremstår pr. dags dato skal ikke 

svømmehallen åpnes før 7. mars 2022. Vi er svært bekymret for følgene dette får for 

svømmeopplæringen våre barn vil kunne tilbys og muligheten vi som foreldre har til å støtte 

svømmeopplæringen etter skoletid.   

 Det er så vidt vi vet politisk vedtatt at svømmehallen i Heidal skal være åpen fem måneder i 

året. Hvilke fem måneder gjelder dette i 2022? Skal det være åpent kontinuerlig fra 07. mars 

til 07. august? Hva er tenkt for skoleåret 2022/2023?  Dersom det skal være en reell mulighet 

til å bedrive svømmeopplæring med en viss kontinuitet, så er perioden bassenget er åpent 

avgjørende. Våren kombinert med tidlig høst er etter vårt syn en svært ugunstig tidsperiode – 

kontinuiteten blir brutt både av påskeferie, helligdager og en lang sommerferie. I realiteten 

sitter barna våre igjen med tre måneders svømmeopplæring.  

Vi leser følgende på nettsidene til Sel kommune: "For at Sel kommune skal oppfylle kravene 

til svømmeopplæring og gi alle elevene i Sel like opplæringsmuligheter, er Otta svømmehall 

planlagt åpen noe lenger enn Heidal svømmehall" 

(https://www.sel.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/svommehaller/). Hva vil dette i 

realiteten bety? Behovet for kontinuitet i opplæringen og lengde på perioden elevene får 

muligheten til å øve i vann vil være lik, uavhengig av om antallet elever kan være noe ulikt, 

og vi kan ikke forstå at dette bidrar til like opplæringsmuligheter.  

Vi er svært bekymret for svømmeopplæringen til våre barn som følge av dette. Heidal skule 

følger som andre skoler årstider og ferier, og hvis Heidal skule skal fratas muligheten til å 

kunne fordele og planlegge svømmeopplæringen over fem måneder i skoleåret er vi redd vi 

vil få svært mange barn som ikke er i nærheten av å kunne oppfylle LK20 sine 

kompetansemål i læreplanen. Foreldre rapporterer allerede om bekymring for sine barns 



svømmeferdigheter som følge av de faktiske åpningstidene forrige skoleår, og i de tilfeller der 

vi har barn som trenger ekstra tid, kontinuitet og tilrettelegging vil tre måneders mulighet for 

svømmeopplæring ikke møte retten til tilpasset opplæring som alle skolebarn i Norge har 

lovfestet krav på: «Det er skuleeigar, det vil sei kommunen eller eigar av privatskule, som er 

ansvarleg for å stille til rådigheit dei ressursane som skal til for at krava i kompetansemåla 

kan nåast. Dette er nedfelt i opplæringsloven § 13-10. Skuleleiar/rektor er ansvarleg for at dei 

som underviser i symjing har tilstrekkeleg kompetanse, og for å sikre tilstrekkeleg mengde 

undervisningstimar. Skuleleiar/rektor har òg ansvar å sjå til at dei elevane som treng ekstra 

oppfølging faktisk får det, og at prinsippet om tilpassa opplæring vert ivaretatt.» 

(https://svommedyktig.no/om-opplaringen/kven-er-ansvarleg-for-at-eleven-blir-symjedyktig/)  

Vi er klar over at vi foreldre også har et medansvar for våre barns svømmeferdigheter, men 

igjen fører den reduserte åpningstiden til at vi foreldre også får kraftig innskrenkede 

muligheter til å ta med våre barn i svømmehallen på fritiden. Heidal svømmehall har alltid 

vært et lavterskeltilbud som bidrar til at det ikke i stor grad er avhengig av foreldrenes 

økonomi og engasjement hvorvidt barna får svømme på fritiden som støtte til den lovpålagte 

og viktige opplæringen i skolen. 

Stengingen av bassenget i vinterhalvåret er en dramatisk inngripen i hverdagslivet i bygda, og 

vi i FAU ved Heidal skule vil oppfordre på det sterkeste til å holde bassenget åpent i 

vintermånedene, iverksatt så snart som overhodet mulig. Vi ber om at tilgang til lokal 

svømmehall ivaretas i videre budsjettarbeid. Vi etterspør også resultatene av 

konsekvensutredningen dette vedtaket og den administrative gjennomføringen har/har hatt for 

svømmeopplæringen til våre barn. 

 

Med hilsen 

for FAU ved Heidal skule 

Jørn Roar Holen (leder) 

Anne Katrine Slette og Nina Hvoslef 


