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Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, har sendt følgende spørgsmål til
administrationen i forbindelse med budget 2020:
Enhedslisten ønsker en beregning af udgifterne til svømmeundervisning hver 14. dag for
alle 5. klasser.
Den samlede udgift til svømmeundervisning hver 14. dag for skolernes 5. klasser kan
etableres for 816.241 kr. under forudsætninger, som der redegøres for i nedenstående.
Ved beregningen af udgiften til svømmeundervisning indgår udgifter til leje af svømmehal,
livredder, transport og underviser. Bemærk, at i svaret for et lignende spørgsmål i
forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2019, var udgifterne til leje af
svømmehal ikke inkluderet, hvorfor der tillægges ca. 300.000 kr. i denne beregning.
Beregningerne i dette notat tager udgangspunkt i et eksempel, der anvendes som en
generel indikator for, hvad prisen vil udgøre pr. klasse. I denne forbindelse er det relevant
at være opmærksom på, at der kan være store variationer i udgifterne fra skole til skole.
De vigtigste årsager hertil er skolernes respektive muligheder for selv at stille uddannet
personale til rådighed, antallet af elever og voksne i den enkelte klasse samt den
geografiske afstand - og dermed transport - til svømmehallen.
Udgift til transport
Udgiften til transport vil variere fra skole til skole som følge af den enkelte skoles
geografiske beliggenhed. Nogle skoler har mulighed for at cykle til svømmehallen eller
bruge offentlig transport.
Beregningen af transporten tager udgangspunkt i det nuværende forbrug af Kirke-Helsinge
Skole. Kirke-Helsinge Skole bruges som eksempel i denne sammenhæng, da skolen kører
halvårlig svømmeundervisning, svarende til 19 undervisningsgange årligt eller hver 14.
dag. Udgiften for transport for Kirke-Helsinge Skole er 26.000 kr. om året.
Der tages udgangspunkt i, at Kirke-Helsinge-, Høng-, Hvidebæk-, Gørlev-, Svebølle-,
Firhøj- Løve/Ørslev-, Rørby-, Svallerup-, Nyrup-, Buerup- og Årby Skole vil have
tilsvarende udgifter til befordring.
Foruden de nævnte skoler kan der være yderligere skoler, der skal befordres, men i mindre
omfang. Den samlede befordring kan være højere eller lavere, da et busselskab ikke kan
komme med en helt nøjagtig transportudgift, før de præcise minutter for kørslen er kendt.
Undervisning hver 14. dag i 5. klasse
Der er i alt 21 4. klasser i Kalundborg Kommunes folkeskoler i indeværende skoleår,
hvorfor det antages, at der for skoleåret 2019/20 vil være et tilsvarende antal klasser, når
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Budgetnotat nr. 2 Svømmeundervisning i folkeskolen

Der skal her tages højde for, at der er forskel på skolerne i forhold til, om de selv kan stille
livredderuddannet personale til rådighed. Leje af Kalundborg Svømmehal med en livredder
koster 1.089 kr. pr. time (takster pr. oktober 2019). I dette eksempel forudsættes det, at
halvdelen af klasserne ikke selv har personale, der er uddannede svømmeundervisere. Der
er derfor indregnet en udgift til en svømmeunderviser på 367 kr. pr. time oveni prisen for
leje af svømmehal og livredder for 10 af klasserne.
Økonomi
I nedenstående fremgår udgifterne for transport, leje af svømmehal, livredder og
underviser for et helt skoleår med undervisning hver 14. dag.

Transport
Leje af svømmehal og livredder
Svømmeunderviser
I alt

Årlig estimeret udgift
312.000 kr.
434.511 kr.
69.730 kr.
816.241 kr.
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eleverne går i 5. klasse. I eksemplet tages der udgangspunkt i 19 undervisningsuger, der
svarer til undervisning pr. 14. dag, der varetages af uddannet personale.

