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Hej och välkomna till höstens simskola! 
 
Var vänlig läs hela informationen så att vi alla kan hjälpas åt att göra vår 
simundervisning till en rolig upplevelse för barnen. På grund av rådande pandemi 
kommer omklädning att ske på läktaren för deltagare i Sköldpaddan, Pingvinen 
och Fisken 
 

När ni är på simskolan ber vi er att tänka på detta:  
 

Endast EN medföljande vuxen per barn. 
 

I entrén 
- När ni kommer in på badhuset går ni direkt upp för den trappan som är på högersidan 

om entrén. Sedan går ni igenom dörren som går till simhallen. Första veckan har VSS 
personal på plats på läktaren som kan hjälpa er att hitta rätt. 

På läktaren 
- På läktaren finns omklädningshytter. I varje hytt får en vuxen och 1-2 barn plats. 

Endast ett sällskap i taget i varje omklädningshytt. Hytterna används endast av VSS 
simskolor. 

Före lektionen: 

- Alla grupper har en uppmärkt plats på läktaren där vi ber er vänta tillsammans med ert 
barn innan lektionen.  

Under lektionen: 

- Det går bra att stanna kvar på läktaren under pågående lektion. Men om ni, för att 
undvika trängsel, vill lämna lokalen så går det bra. 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 medföljaren själv ska simma/bada: 

- Om ni har löst en entré för att själva simma eller bada under barnets lektion så går det 
bra att även barnet byter om i omklädningsrummet tillsammans med er. 

Kantansvarig: 

- Vår kantansvariga Sofia finns på plats under lektionerna. Vänd er direkt till henne vid 
frågor. Ni kan även maila: kantansvarig@vasterassim.nu  
 

Observera: Allt bad utanför lektionstid för er själva eller ert barn kräver en entrébiljett. 
 

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

😊  
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