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Välkomna till simskola!  
Var vänlig läs hela informationen så att vi alla kan hjälpas åt att göra vår 

simundervisning till en rolig upplevelse för barnen 
 
Första dagen 

- När ni kommer till badhuset sitter en från VSS-personal i entrén och delar ut 

entrékort som ni använder för att gå in till omklädningsrummen. Korten är 

giltiga under kursens gång. Alla aktivitetstillfällen finns att se på vår hemsida. 
Omklädning 

- Omklädning sker i de ordinarie omklädningsrummen (glöm inte att duscha innan 
lektionen!). För att kunna låsa skåpen finns möjlighet att köpa band i Lögarängsbadets 
reception. Visa barnets medlemskort för att köpa låsbart band. Medlemskortet hittar ni 
på barnets sida på vasterassim.nu eller i appen KanslietOnline. Observera att det går bra 
att även bära med sig kläderna och ta med dem in till lektionen.  

Före lektionen: 
- Alla grupper har en uppmärkt plats på läktaren där vi ber er vänta tillsammans med ert 

barn innan lektionen.  

Under lektionen: 
- Medföljare väntar kvar på läktaren. Det går även bra att lämna lokalen under kursens 

gång. Vi ber er då att se över ert barns konto på vasterassim.nu så att era 
kontaktuppgifter stämmer i det fall att vi behöver nå er. Det går även att lägga in flera 
målsmän på barnets sida. 

Om ni planerar att bada med barnet före eller efter lektionen: 
- Lös entré för både er själva och barnet om ni planerar att bada i anslutning till 

simlektionen. 

Kantansvarig: 
- Vår huvudkantansvariga Namu finns på plats under lektionerna. Vänd er direkt till 

honom vid frågor. Ni kan även maila: simskola@vasterassim.nu  
 

 

 

Varmt välkomna till en härlig termin hos oss! 
Tillsammans hjälps vi åt att göra simskolan till en rolig upplevelse för alla barn! 

😊 
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