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Infö r kursstart vecka 2 VT2021 
                          

Hej och välkomna till vårens simskola! 
 
Var vänlig läs hela informationen så att vi alla kan hjälpas åt att göra vår 
simundervisning till en rolig upplevelse för barnen. Entréband kvitteras ut i 
samband med kursstart. Personal finns på plats ca. 20 minuter innan start.  
 

För er som är nya i föreningen, eller bara nyfikna 😊, så finns även en kort beskrivning av 
” första dagen”  på nästa sida. 
 

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

Endast EN medföljande vuxen per barn. 
 

I omklädningsrummen 
 

- Duscha ALLTID hår och kropp med tvål/schampo (utan badkläder) innan lektionen. 

- Påminn varandra om att hålla avstånd även i omklädningsrummet före och efter 
lektionen. 
 

I simhallen 
 
Kantansvarig: 

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

Före lektionen: 

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

Under lektionen: 

- Om ni väljer att sitta kvar inne under lektionen ber vi er att hålla avstånd på läktaren. 

- Fotografering är inte tillåtet. 
Efter lektionen: 

- Våra ledare följer barnet till gruppens uppmärkta plats på läktaren.  
För att vi i möjligaste mån ska kunna undvika trängsel ber vi er: Sitt kvar och låt barnet 
komma till dig 

 
Observera: Allt bad utanför lektionstid för er själva eller ert barn kräver en entrébiljett. 
När man vistas i simhallen behöver man ha badkläder eller funktionskläder(plagg utan bomull). 

 
Tillsammans hjälps vi åt att göra simskolan till en rolig upplevelse för alla barn! 

😊  

http://www.vasterassim.nu/
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Första dagen 
 
Första dagen möter du och barnet som ska delta i simundervisningen en utav våra instruktörer 
uppe i Lögarängsbadets entré. Personal från Västerås Simsällskap finns på plats cirka 20 minuter 
innan första lektionen startar. 
 
Barnet blippar sitt band och går igenom entrécylindern. Du som medföljare blir insläppt av 
personal i receptionen. Entrébandet används även för att låsa skåpet i omklädningsrummet. 

 
Ni går igenom omklädningsrummet och duschar samt tvättar håret INNAN ni tar på er era 
badkläder. På våra lektioner behöver man ha duschat innan man deltar på lektionen.  
 
När ni kommer in i simhallen går ni till läktaren, där kommer ni att se en lapp med namnet på 
barnets grupp. Observera klockslaget som står på lappen så att ni sätter er på rätt del av 
läktaren.  
 
Lämna entrébandet hos ansvarig vuxen. Detta för att vi ska undvika att leta efter borttappade 

band efter avslutade lektioner.       

 
När gruppen startar hämtas ert barn av vår kantansvariga som håller i uppvärmningen 

tillsammans med barnen inne vid multibassängen. Vi ser helst att ni låter era barn följa med 
kantansvarig in till simlektionen på egen hand. Skulle ert barn behöva er så kommer vi att ta 
kontakt med er.  
 
Efter avslutad lektion kommer någon utav våra ledare att följa med barnen ut igen. För att 
undvika trängsel ber vi er som medföljande vuxna att sitta kvar på läktaren och låta barnet 
komma till er. 
 
Ni får jättegärna ställa frågor till vår kantansvariga när det finns möjlighet.  
 
Tack för att ni läste igenom och följer detta! :-) 
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