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Bakgrund och problemanalys
Simskoleplatser är det sedan tidigare stor efterfrågan på i Lidköping och när nya platser släpps så
tar dessa ofta slut förhållandevis snabbt. Kultur & Fritid har som ett resultat av det utökat och
gjort undervisningsgrupper större. Men behovet av simskoleplatser har på kort tid ökat kraftigt
som ett resultat av nyanlända och låg simkunnighet bland dessa grupper.
På Introduktionsprogrammens språkintroduktion går den 26 januari 2016, 170 elever i åldern 16
till 20 år som är nyanlända. DLG ökar antalet elever på detta program varje vecka. Vid
läsårsstart 2016 kommer antalet nyanlända elever ytterligare tillkommit, dessutom kommer då en
hög andel elever från grundskolans internationella klasser. Omkring 80 % av de elever som går
på språkintroduktion är inte simkunniga. I en sjöstad är simkunnighet angeläget och att
våra invånare kan hantera vatten- och sjösäkerhet.
Målet för eleverna på språkintroduktion är, förutom att lära sig svenska språket att bli
behöriga i åtta respektive tolv behörighetsgivande ämnen till nationella program på
gymnasieskolan.
Den högst bidragande faktorn till att eleven inte kan erhålla betyg i ämnet Idrott och hälsa är att
de inte kan erbjudas simundervisning inom ramen för kursen. Simundervisning kräver
kontinuitet och det är svårt att få tillräckligt många och sammanhängande tider i våra
badanläggningar.
Kultur och Fritid hänvisar ungdomar i grundskolan till ordinarie simskoleverksamhet och ser
möjligheter till en extrasatsning för åldersgrupper enligt ovan. Eleverna kommer erbjudas en tre
veckor lång kurs. Har man närvaro och följer instruktör blir man under perioden
simkunnig. Denna satsning kommer inte inskränka på ordinarie simskola.
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Syfte
Skapa ökade förutsättningar för simkunnighet. Vilket i sin tur skapar förutsättningar för
gymnasieexamen.

Mål


Att under 2016 öka andelen simkunniga ungdomar i åldern 16 till 20 år.

Uppföljning
Efter löpande arbete mot syfte och mål kommer insatser att utvärderas och följas upp.



Uppföljning kommer att ske genom att se till antalet deltagartillfällen och antalet som
fullföljt simundervisningen och som sedan uppfyller kraven för simkunnighet.
Uppföljningen kommer att ske av ansvarig badpersonal tillsammans med fritidschef.
Under hösten 2016 kommer en utvärdering att genomföras med arbetet kring simskola
för icke simkunniga gymnasieungdomar och leds av fritidschef.

Tidsplan
Sommar 2016


Simskola under tre veckors tid för ungdomar i åldern 16-20 år.

Hösten 2016


Sammanställning och utvärdering av genomförd simskola under sommaren 2016.

Kommunikationsplan
Kommunikation kring verksamheter kopplade till denna satsning kommer att arbetas med
löpande. Kommunikationsplan för projektet är i skrivande stund ej klar.

Budget
Det avsätts totalt 150 000 kr 2016 för satsningen Simskola för icke simkunniga
gymnasieungdomar i genomförandeplanen.

