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Retningslinjer vedr. organisering af svømmeundervisningen på 4. og 5. 

klassetrin. 

Eleverne i Albertslund kommune cykler til og fra svømmeundervisningen. 

Vi ønsker, at undervisningstiden i vandet bliver længst mulig og at transpor-

ten til og fra svømmehallen kan foregå på betryggende vis.  For at under-

støtte dette organiseres svømmeundervisningen som følgende: 

For 4. årgang: 

Svømmeundervisningen skemalægges i morgenmoduler (kl. 8.10 – 

9.40) således at eleverne møder ved svømmehallen kl. 8.10. Pausen 

kl. 9.40 – 10.00 kan inddrages i tiden til transport. 

Der ansættes en skoleassistent. Svømmelærer og skoleassistent/klub-

pædagog cykler sammen med eleverne tilbage til skolen. 

For 5. årgang: 

Svømmeundervisningen skemalægges i eftermiddagsmoduler (kl. 

12.10 – 14.10). Båndet kl. 12.20 – 12.40 inddrages i tiden til transport. 

Svømmelæreren cykler sammen med eleverne til svømmehallen frem 

til efterårsferien, herefter cykler eleverne selv i grupper. Eleverne har 

cyklet til og fra svømmehallen i 4. klasse, de kender derfor cykelruten 

godt og er trænet i at cykle sammen. 

På dage hvor skoletiden slutter kl. 14.10, får eleverne fri fra svømme-

hallen kl. 14.10 og cykler selv hjem, i klub eller tilbage til skolen. 

 

Elever der møder uden cykel: 

Møder en elev uden cykel den dag, der er svømning på skemaet, placeres 

eleven som udgangspunkt i en anden klasse, mens klassen har svømning. 

 

Elever der møder uden svømmetøj: 

En elev, der møder uden svømmetøj følges med klassen til svømmehallen 

og er tilskuer til undervisningen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 2 af 2 

H
e
rs

te
d

ø
s

te
r S

k
o

le
 

 

Uheld i forbindelse med transport til eller fra svømmehallen: 

Materielskade: 

Hvis en cykel punkterer eller får anden defekt i forbindelse med transport til 

eller fra svømmehallen, vurderer læreren, om eleven skal trække cyklen til-

bage til skolen eller til svømmehallen. 

I 4. klasse tager cykelassistenten sig af eleven og følges med denne. 

I 5. klasse udpeges en anden elev til at følges med eleven. Læreren kontak-

ter skolen, hvis eleven er vendt tilbage til skolen. 

 

Personskade:  

Ved mindre uheld og skader vurderer læreren om eleven kan fortsætte og 

evt. deltage i undervisningen. Sendes eleven tilbage til skolen følges samme 

procedure som ved materielle skader. 

Elevens forældre orienteres, hvis eleven sendes hjem. 

Ved alvorlige skader tilkaldes ambulance og skolens kontor kontaktes.  

Kontoret kontakter elevens forældre. 

En assistance sendes til uheldsstedet. 

Øvrige elever sendes tilbage til skolen. Hvis nødvendigt kontaktes svømme-

hallen med besked om at sende eleverne tilbage til læreren eller skolen. 

Forældrene i klassen orienteres. 

 

Aflysning af undervisningen i svømmehallen: 

Svømmelæreren orienterer i god tid forældrene om evt. aflysninger af svøm-

meundervisningen i svømmehallen. Orienteringen gives inden dagen, når det 

er muligt. 

 

For 4. klasse gælder særligt: 

Ved akutte aflysninger på selve dagen sender læreren en sms til forældrene 

inden kl. 7.30. 

Hvis læreren er syg, er det vikarpåsætteren, der sender en sms besked til 

forældrene, hvis svømmeundervisningen aflyses og eleverne skal møde på 

skolen. Læreren kan aftale med vikarpåsætter, at han/hun selv orienterer for-

ældrene. 

 

I situationer hvor læreren bliver i tvivl om, hvordan han/hun skal handle, kon-

taktes skolens kontor. 

 

 

 

Vedtaget i MEDudvalget d. 16. august 2018. 

 


