Välkommen till
Simskolan HT 2019
Hejsan alla simskoledeltagare.
Hjärtligt välkommen till Borlänge Simsällskaps Simskola för Hösttermin 2019.
Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss via simskolan@borlangess.se. Har du
frågor angående din faktura eller betalning så kontakta vår kassör på
ekonomi@borlangess.se.
Simskolan börjar i V33-36 och slutar preliminär V49-51 beroende på grupp.
Kolla bekräftelsen du har fått när du anmälde ditt/dina barn för dag/tid.
Tiderna för simskolegrupper kan man hitta på BSS-hemsidan eller klicka här.
Är du osäker när ditt/dina barn ska börja, kontakta oss då via simskolan@borlangess.se.
Start simskolegrupper:
Maserhallen

Söndag
Söndag
Torsdag

2019-08-18 (Hajen)
2019-08-25 (Baddaren + Sköldpaddan)
2019-08-29

Tunets Badet

Tisdag
Onsdag
Söndag

2019-09-03
2019-09-04
2019-09-08

TUNETS BADET
Startar vecka 33-36 och slutar preliminär vecka 49-51
Barnen: samlas på kanten ombytta till badbyxor, baddräkt.
OBS: barnen duschar innan.
Föräldrarna får gärna sitta på kanten och kolla på, dock inte medverka i vattnet.
Berätta gärna för ledarna om barnen har speciella behov eller olika allergier.
Inga flythjälpmedel eller simglasögon används, endast givna flythjälpmedel för att stimulera
inlärningen används. Användning av badmössa rekommenderas, framförallt till dem som har
långt hår. Detta förebygger vissa irritationsmoment, förbättrar inlärningen och hämmar
förslitningen av håret som det klorerade vattnet ger.
Vi har vissa ”regler” på simskolan som vi försöker få barnen att följa.
Detta för att säkerställa god kvalitet, bra trivsel och hög säkerhet.

MASERHALLEN.
Startar vecka 33-36 och slutar preliminär vecka 49-51
Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen, Fisken
OBS: Du kommer att få kvittera ut ett passerkort/band i kassan som gäller terminen ut. Som
förälder ska man också kvittera ut ett passerkort/band i kassan som kostar 50kr, som man
får tillbaka på slut av terminen.
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Barnen: samlas ombytta till badbyxor/baddräkt på läktaren närmast omklädningsrummet så
hämtar ledaren er innan lektionen börjar.
Barnen ska duscha innan.
Föräldrarna får gärna sitta och kolla på, dock inte medverka i vattnet.
Berätta gärna för ledarna om barnen har speciella behov eller olika allergier.
Inga flythjälpmedel eller simglasögon används, endast givna flythjälpmedel för att stimulera
inlärningen används. Användning av badmössa rekommenderas, framförallt till dem som har
långt hår. Detta förebygger vissa irritationsmoment, förbättrar inlärningen och hämmar
förslitningen av håret som det klorerade vattnet ger.
Vi har vissa ”regler” på simskolan som vi försöker få barnen att följa.
Detta för att säkerställa god kvalitet, bra trivsel och hög säkerhet.
Hajen:
OBS: Du kommer att få kvittera ut ett passerkort/band i kassan som gäller terminen ut. Som
förälder ska man också kvittera ut ett passerkort/band i kassan som kostar 50kr, som man
får tillbaka på slut av terminen.
Barnen samlas ombytta på kanten/ läktaren vid bana 1.
OBS: barnen skall inte duscha innan.
Inga flythjälpmedel används, endast givna flythjälpmedel för att stimulera inlärningen
används.
På denna nivå rekommenderas användning av både badmössa och simglasögon.
Föräldrarna får gärna kolla på, dock ser vi helst att ni sitter på kanten vid korta sidan av
bassängen vid kafeteriadelen för att inte distrahera barnen och ta fokus från ledarna.

Med tanke på GDPR så vill jag informera dig som målsman för en deltagare att ditt/dina
barns namn kommer finnas publicerade i receptionen i Maserhallen för att de ska kunna
komma in och att så fort simskolan är slut och informationen inte längre behövs, så raderas
den.

Har du frågor till ledarna så prata gärna med dem efter lektionens slut, ej under lektionen.
Har du frågor eller åsikter om verksamheten är du hjärtligt välkommen att kontakta oss via
mail, simskolan@borlangess.se.

Med vänliga hälsningar,
Borlänge Simsällskap
simskolan@borlangess.se
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