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Tilbud om intensivkurs i svømming for elever på 8.–10. trinn 

 

Sommerskolen Oslo tilbyr intensivkurs i svømming for elever på 8.–10. trinn som ikke kan 

svømme. Det er skolens ansvar å informere elever og foresatte i målgruppen om tilbudet og 

bistå foresatte med å melde elever på kurs. 

 

 

Påmelding til kursene 

Skolen har ansvar for å informere elever og bistå i påmeldingen ved å: 

 Dele ut vedlagte skriv med informasjon om kursene til alle elever i målgruppen. 

 Ta direkte kontakt med elever i målgruppen for å sikre at informasjonen om tilbudet når 

frem.. 

 Hjelpe til med den elektroniske påmelding dersom det er behov for det.  

 

Frist for å melde elever på kurs er mandag 26. juni. Påmeldingen skjer elektronisk via linken: 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4958536&sid=6TjVBUFnpi  

 

I skrivet, som skal deles ut til elever i målgruppen (se vedlegg), er det informasjon om kursene, 

hvordan melde på og link til påmeldingsskjemaet i questback. Ved påmelding, får elever og 

foresatte bekreftelse om kursplass og informasjon om deltagelse av Sommerskolen Oslo. 

 

 

Informasjon om tilbudet 

Elevene får 60 minutter med svømmeopplæring hver dag fra mandag til fredag i en uke. 

Oppmøte er utenfor garderobene i svømmehallen, og en assistent følger opp elevene i 

garderoben og er tilstede i badet under svømmeopplæringen. Elevene må ha med badetøy, 

badehette, håndkle og såpe. Det er satt av tid til skift og dusjing før og etter 

svømmeopplæringen. Opplæringen gjennomføres av erfarne svømmeinstruktører.  

 

Det er kun mulig å melde seg på et av kursene, og elever kan kun delta på intensivkurs i uker 

de evt. ikke deltar på andre kurs i Sommerskolen Oslo. 
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Tabellen under viser tid og sted for svømmekursene:  

 

Bad Adresse Uke/dato Tid 

Furuset bad Trygve Lies Plass 1, 

1152 Oslo 

Uke 27: 3.–7. juli Kl. 13.15 – 14.45 

Hauketo 

skolebad 

Øvre Prinsdals vei 52, 

1263 Oslo 

Uke 32: 7.–11. august Kl. 12.30 – 14.00 

 

 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Marianne Larsen, konsulent i sommerskoleteamet på e-

post marianne.larsen@ude.oslo.kommune.no eller telefon 96 09 18 69 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kirsten Riise Marianne Larsen 

rektor konsulent 

 

 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv som deles ut til elevene 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Svømmekurs for elever på 8 . – 10 . trinn som ikke kan svømme

Sommerskolen Oslo tilbyr gratis svømmekurs for elever på 8. – 10 . trinn som ikke kan svømme. Elever
som kan svømme kan ikke delta.

Det er kun mulig å melde seg på e t t av kursene, og elever kan kun delta på intensivkurs i uker de evt.
ikke deltar på andre kurs i Sommerskolen Oslo.

Informasjon om svømmekurset
Elevene får 60 minutter med svømmeopplæring hver dag fra mandag til fredag i en uke.
Elevene møter direkte i s vømmehallen.
En assistent følger opp elevene i garderoben og svømmehallen.
Svømmeopplæringen gjennomføres av erfarne svømmeinstruktører.

Tid og sted for svømmekursene:
Intensivkurs i svømming tilbys på to ulike bad i løpet av sommeren. Ved påmelding velger du det
kurset som passer best. I tabellen finner du oversikt over de ulike kursene.

Bad Adresse Uke/dato Tid
Furuset bad Trygve Lies Plass 1, 1152 Oslo Uke 27: 3. – 7. juli Kl. 13.15 – 14.45

Hauketo skolebad Øvre Prinsdals vei 52, 1263 Oslo Uke 32: 7. – 11. august Kl. 12.30 – 14.00

Påmeldingsfristen er mandag 26.juni
For å melde på svømmekurs , gå inn på Sommerskolen Oslos nettside www.sommerskolenoslo.no .
Der finner du informasjon om kursene og link til påmelding.

Direktelink til påmeldingsskjemaet er:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4958536&sid=6TjVBUFnpi

Alle elever og foresatte får e - post og SMS fra Sommerskolen Oslo med bekreftelse om plass på kurs
senest tirsdag 27. juni.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til påmelding ta kontakt med skolen eller Sommerskolen Oslo på
e - post sommerskolen@ude.oslo.kommune.no eller telefon 23 05 10 06.

Velkommen til svømmekurs i sommer!
Hilsen Sommerskolen Oslo

http://www.sommerskolenoslo.no/
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