Grundskolenämnden 2020-08-25
Nämndinitiativ: Angående en säker simundervisning
Simning och lekar i vatten ingår i ämnet idrott och hälsa och är ett viktigt inslag för att förhindra
framtida drunkningsolyckor. Simskola som är den simundervisning som bedrivs inom den
svenska skolan påbörjas redan i årskurs 1–3 med syftet att eleverna ska utveckla sin vattenvana
genom att göra övningar och leka i vatten.
Det är skolan och lärarens ansvar att undervisa i simning, badvett och säkerhet. När barnen får
goda kunskaper i simning och badvett så grundläggs ett livslångt positivt förhållande till vatten.
Dessvärre är undervisning i vatten inte riskfritt och varje år skadats cirka 2700 barn så allvarligt i
samband med bad att de behöver uppsöka akutvården. Ibland händer det även att barn tragiskt
nog drunknar vilket oftast brukar ske snabbt och tyst. Den senaste drunkningsolyckan inom
ramen för simundervisning i skolan skedde så sent som i augusti 2020 på Tångvallaskolan i
Falsterbo, där en sjuåring miste livet på grund av bristande säkerhet och övervakning. God
övervakning är därför av yttersta vikt i samband med simundervisning som bedrivs inom skolans
verksamheter för att förhindra drunkningsolyckor. Det är viktigt att det finns rätt antal vuxna för
att säkerheten ska kunna bibehållas. Om säkerheten brister kan den som ansvarar för
barngruppen i värsta fall ställas till svars.
Malmö stad har i dagsläget inga publika dokument för vilka riktlinjer som gäller i samband med
den simundervisning som bedrivs inom grundskoleförvaltningen. Men enligt information från
grundskoledirektören så gäller följande ansvarsfördelning avseende antal vuxna när elever vid
våra grundskolor besöker simanläggningar för simundervisning:
•

Simläraren ansvarar för att undervisningen följer Svenska Livräddningssällskapets
riktlinjer och att undervisningen sker på ett tryggt och säkert sätt. Vid varje
träningstillfälle ska det finnas minst en instruktör per åttonde (8:e) elev. Simlärarna ska
bedöma elevernas simkunnighet.

Flertalet kommuner runt om i Sverige har valt att följa de rekommendationer som beskrivs i
”Säkerhet vid bad med barngrupp” som utges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) som görs i samarbete med HLR-rådet, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska
simförbundet. Där går det bland annat att utläsa att en tumregel för antal vuxna i samband med
simundervisning bör vara: minst en per fem barn och för icke simkunniga barn minst en vuxen
per tre barn. Efter att ha tagit del av dokumentet så är det tydligt att Malmö Stad och
grundskoleförvaltningen snarast behöver ta fram riktlinjer som beskriver hur simundervisningen
kan bedrivas på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Med ovan bakgrund föreslår jag grundskolenämnden besluta:
att uppdra åt grundskoleförvaltningen att ta fram riktlinjer avseende simundervisning i enlighet
med rekommendationer från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med tumregeln
minst en vuxen per fem barn och för icke simkunnigt barn minst en vuxen per tre barn.
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