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Tilskudd til svømming i barnehage - utlysning 

 
Tilskuddet skal bidra til at kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan 
gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at 
barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. 
Målgruppa er barn i barnehage i alderen 4 – 6 år. 
 
Vilkår for å få støtte 
Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner som ønsker å drive 
svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke Fylkesmannen om tilskudd. 
Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner 
prioriteres. Kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud. 
Enkeltbarnehager kan søke om støtte. 
 
Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, 
men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i 
basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. 
 
Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av 
barna. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Søker må selv 
dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett 
kalenderår om gangen. 
 
Tilskuddsordningen er budsjettstyrt og tilskuddet gis etter en fast sats per barn. 
Satsen fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Satsen for 2018 er satt til kr. 1.800,- per 
barn. 
 
Søknad: 
 Søknaden skal inneholde hvor mange barn i barnehage man ønsker å gi 
svømmeopplæring til, og omfanget av tilbudet. 
 Søknaden skal inneholde hvor svømmeopplæringen skal foregå og en 
beskrivelse av selve opplegget for svømmeopplæringen. 
 Søknaden må informere om kommunens/barnehagens/den frivillige 
organisasjonens kontonummer og adresse. 
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 Søknadsfristen er satt til 1. mars 2018, og sendes 
fmoppost@fylkesmannen.no. 
 
Kommunene, barnehagene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til 
fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen. Eget 
skjema for rapportering ligger ved. 
 
Fylkesmannen ber kommunene om å informere alle barnehagene i sin kommune om 
tiltaket. Utlysningen blir også lagt ut på vår hjemmeside. 
 
Vi minner om at barnehagene som fikk tildelt midler i 2017 må sende inn rapportering 
på bruk av midlene for å kunne søke på nytt i 2018. 
 
Vedlegg: rapporteringsskjema 
 
Med hilsen 
 
 
Ingrid Bøe e.f. Inger Kolstad 
utdanningsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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