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<beskrivelse av bidrag til saken>

Tilbud om gratis adgang til Remmen svømmehall til barn som har skolesvømming.

Sammendrag av saken:

Rådmannen har med bakgrunn i at svømmeferdigheter ikke er like gode hos alle barn og unge i
Halden til vurdering å tilby barn og unge som er under skolens svømmeopplæring, gratis badetid
i den offentlige badetiden ved Remmen svømmehall.
Rådmannen vil vurdere ulike løsningsalternativer som en klippekortording eller adgangskort
som gir rett til fri adgang i åpningstidene. Videre vil også rådmannen vurdere i hvilket omfang i
antall dager pr uke. Dette vil gjelde fra barna starter i svømme opplæringen. Kortet kan de ta
med til svømmehallen i følge med voksne og da komme gratis inn. Ordningen vil kun gjelde for
barn som er i svømme opplæringen.
I tillegg til dette kan Rådmannen informere om flere prosjekter som har fokus på svømmeferdigheter:



Det er i flere sammenhenger gjort erfaringer på at flere innvandrere ikke kan svømme.
Sanitetskvinnene i Halden har derfor laget et svømmekurs for innvandrerkvinner og
deres barn i bassenget på helsehuset. Tiltaket kom i gang i prosjekt «introduksjon
frivillig» som ble initiert av folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune.



Avdeling for samfunnsutvikling søkte og fikk innvilget midler fra fylkesmannen i 2018
til å drive svømmeopplæring for barnehagebarn. Denne opplæringen foregår nå i juni i
samarbeid med Haldens svømmeklubb. Halden videregående skole i samarbeid med
Halden kommune søkte om «røremidler» og har akkurat fått innvilget kr. 80.000 til
svømmeopplæring for skoleåret 2018/2019.

Svømming er et godt folkehelsetiltak, samtidig som det kan være livreddende. Det er en
aktivitet som de aller fleste kan være med på uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Rådmannen vil komme tilbake med mer detaljert sak om ordningen til neste møte i HSK.
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