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Välkommen till sommarsimskolan 2021 
 
Här i S 71 har vi vision att barn ska utvecklas både som simmare och som 
individer. Vår ledargrupp består av erfarna simmare och utbildade simlärare, 
som kommer utifrån barns förmågor bedriva en undervisning på ett roligt, 
lättsamt och inkluderande sätt. Alla är välkomna till S 71 precis som de är. Vi 
tar emot med glada miner och öppna armar. Vi hoppas att ni kommer trivas 
som en del av föreningen och att denna sommar kommer vara rolig, 
spännande och lärorik för alla barn. 
 
 

Du är välkommen till Minisim! 
I denna grupp kommer du hela tiden att simma i den lilla bassängen 
tillsammans med en förälder. I minisim kommer dina ledare hjälpa dig att 
förbättra din vattenvana och du ska också få träna på att glida och skjuta från 
kanten med plattan. I minisim övar man mycket på att doppa tex huvudet och 
hela kroppen. Man övar på att känna sig trygg i vattnet och känna glädjen i 
vattnet. Tillsammans med dina ledare kan du försöka ta baddaren grön.  
 
Baddaren grön    
Detta märke får du om du klarar att: 

 

Doppa hakan och ena örat under vattnet.  

Bubbla vid vattenytan med hakan i vattnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi hoppas ni kommer trivas som en del av vår gemenskap här i S 71 och att 
simundervisningen kommer vara rolig och lärorik. 

 
Välkomna! 
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Praktisk information 
 
Första undervisningstillfället 
Detta tillfälle vill vi använda för att vi ska lära känna barnen, för att barnen ska 
lära känna oss och för att vi som ledare ska få en bra kontakt med er föräldrar. 
Vi kommer också kolla av vilken nivå ert barn ligger på i sin simning och göra en 
planering utifrån detta. I Hässleholm samlas vi utanför så föräldrar kan vara 
med vid presentationer av ledarna. 
 
Avslutningen  
Detta tillfälle, det åttonde undervisningstillfället, kommer vi främst ägna åt 
lek och försäljning av märken. Era barn kommer få ett diplom där det står vilka 
märken hen har tagit och vilken grupp vi rekommenderar till nästa termin. 
Försäljningen av märken kommer ske utomhus. 
 
Rutiner före, under och efter undervisningstillfälle 
Då det är pandemi tillåter vi endast en förälder till barn i minisim, baddaren 
och sköldpaddan. Åtta till tio minuter innan undervisningstillfället startar 
kommer en av våra ledare och öppnar dörren ute i foajén. Detta för att undvika 
krock mellan er grupp och gruppen tidigare.  
I undervisningstillfället (60 minuter) ingår upprop, uppvärmning, dusch innan 
vi hoppar i vattnet och undervisning i bassäng. Det är viktigt att komma i tid 
(minst 10 minuter innan gruppen startar) för att kunna ta del av hela 
undervisningstillfället. Det underlättar vårt arbete som ledare om alla är på 
plats i tid och dessutom får era barn ut mer av undervisningen. 
Efter det att undervisningstillfället har slutat har vi ledare uppsyn över era 
barn och lämnar till föräldrarna ute vid båsen. Vi har ingen möjlighet att följa 
med era barn in i duschrummet 
 
I händelse av utrymning samlas vi gruppvis ute i foajén. Det är viktigt att de 
föräldrar som sitter i simhallen inte tar över situationen utan låter ledarna 
styra upp hur samlingen går till. Hjälp dock gärna till med exempelvis handduk 
och skor till ditt barn. Vi samlas ute i foajén (ej vid skohyllorna ) i våra grupper 
och ledarna kommer ha ett upprop för att se att alla är på plats. Denna 
samling varar tills dess att information från ansvariga har kommit om hur vi 
går tillväga. 
 
 
 
Kontaktinformation 
        
Vid frågor som inte rör ert barns undervisning hänvisar vi er att kontakta vår 
simskola mail simskolan@s71.se 
 
För allmän information om aktuella händelser och nyheter i klubben gå in på: 
www.s71.se eller följ oss på sociala medier. 


