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Välkommen till sommarsimskolan 2019 
 
 
Period Hässleholm:  v.25-27 (mån-tors), 2019-06-17 – 2019-07-04 
 v.32-33 (mån-fre), 2019-08-05 – 2019-08-16 
 
 

Period Vinslöv: v.25-27 (mån-tors), 2019-06-17 – 2019-07-04 
 

Plats:  Qpoolen i Hässleholm & Friluftsbadet i Vinslöv 
 
 
 

Viktig information om sommarsimskolan 
 
Insläpp 
Ni blir hämtade av simlärarna vid kassan 5–10 min före varje lektionstillfälle börjar. Första 
gången samlas alla barn på läktaren där de blir uppropade av ledarna. OBS! det är viktigt att 
man väntar i foajén till ledarna hämtar er. I Vinslöv går det bra att gå in och sätta sig på 
bänkarna. 
 
 
Dusch & omklädning 
Ombyte sker i omklädningsrum eller enskild hytt. INTE i duschrummet. Man måste duscha 
med tvål och schampo innan man får gå i vattnet. Ledarna följer med barnen och duschar efter 
upprop och uppvärmning. 
 
 
Simundervisning 
I lektionstiden ingår upprop, uppvärmning på land, simträning och lite lek på slutet. Simtiden 
är ca. 35 min för Baddaren, Pingvinen & Fisken. Märkestagningen är en timme. 
 
 
Frånvaro 
Om ert barn blir sjuk en längre period ber vi er meddela detta via e-post till simskolan@s71.se. 
Vid enstaka tillfällen behöver man inte meddela. 
 
 
Bad utöver simskolan 
Bada eller sitta i bubbelpoolen innan eller efter simundervisningen är inte tillåtet om man inte 
betalt inträde i kassan. Där kan du även se öppettider för Qpoolen & Friluftsbadet. Detta gäller 
även medföljande syskon och föräldrar. 
 
 
Vattentemperaturer 
Temperaturerna i bassängerna är inget som S 71 styr över. Tänk på att ha varma kläder, extra 
handduk eller liknande i Vinslöv då det kan var lite kyligt ute. 
 
 
Mobiltelefon- & fotoförbud 
Det är förbjudet att använda mobiltelefon samt att ta foto i simhallen och 
omklädnings/duschutrymmen. Detta är Hässleholms Kommuns regler. 
OBS! simledarna sköter närvarorapportering via webb och därför använder de ibland mobiltelefon 
till detta. 
 
Har ni frågor eller synpunkter på undervisningen, hör av er till simskolan@s71.se  


