Informationsbrev
Sommarsimskola 2022

Kul att du valt att anmäla ditt barn till vår sommarsimskola. Vår verksamhet lägger i sommar
fokus på barn från 6 års ålder. Som tillsammans med våra ledare genom lek och
målmedvetna övningar ska lära sig grunderna i de fyra simsätten. Vi ska utveckla en respekt
och bekvämlighet när det kommer till att vistas i och runt vatten samtidigt som hoppet finns
för att skapa ett intresse för simidrott och vardaglig fysisk aktivitet.
Föräldrar: Vi vill minimera mängden människor i simhallen under lektionen av anledningen
att detta kan uppfattas som störningsmoment, detta är även en önskan från Älvhögsborg för
att hålla rent och riskfritt i simhallen. Vi rekommenderar därför föräldrar att vänta utanför
simhallen i receptionsområdet eller göra andra aktiviteter under tiden. Som förälder får du
självklart följa med in i omklädningsrummet och även vänta i korridoren som är mellan
omklädningsrummen där ledarna möter och lämnar barnen.
Plats och Ombyten: Verksamheten kommer att bedrivas på Arena Älvhögsborg. Simskolan
kommer att vara i Multibassängen och ombyten sker tillsammans med föräldrar eller utan,
om barnet är gammalt nog. I respektive omklädningsrum.
Inpassering och tillgång till skåp: Alla våra deltagare kommer att behöva ett armband som
används för att passera in och ut ifrån simhallen, ni använder även samma armband för att
låsa er skåp. Bandet kostar 75 kronor och detta köper ni av Älvhögsborgs reception. Du talar
om för personalen vilken grupp och dag ni ska delta inom. Vid periodens slut kan du lämna
tillbaka bandet till receptionen då får du även 50 kr tillbaka. Redan från och med 9/5 går det
att köpa bandet och vi rekommenderar er att göra det i god tid innan Start. Även fast
simskolan är Gratis och Avgiftsfri tillkommer fortfarande priser för bandet.
Frågor och Kontakt: Finns det frågor eller funderingar om verksamheten är e-post lättaste
sättet att få hjälp via “simskola.tss@gmail.com”. Under sommare kommer våra telefontider
att variera drastiskt och därför kan vi tyvärr inte försäkra oss om att vi kommer att svara.
Skulle det vara något mer brådskande så prata med era ledare så kontaktar de oss ansvariga.

