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Simskola vt.23 
 
 
Grupper: Minisim, Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen, Fisken, Hajen, NPF  
 

Plats:  Qpoolen, Hässleholm 
 
 
 

Information om simskolan 
 

Insläpp 
Det är ej gemensamma insläpp vid entrén utan man passerar dörren vid kassan när man ska på 
simskola. Under helgen öppnas ytterdörren till badet ca 30 min innan första lektionen startar. 
 
Omklädning och dusch 
Omklädning sker i badhusets hytter precis vid entrén om man inte bytt om hemma. Dusch inför 
simskolan sker gemensamt med simskolegruppen. Det är återigen tillåtet att duscha efter avslutad 
simskolan men mellan vissa tider är där trångt och man kan få vänta då nästa simskolegrupp har 
företräde till duscharna.  
 
Simundervisning 
I lektionstiden ingår upprop, uppvärmning på land, gemensam dusch, simundervisning och lite lek 
på slutet. Undervisningstiden är ca. 45 min. (30 min för minisim) Kom i god tid till lektionen. I 
Minisim är en vårdnadshavare med i bassängen 
 
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. 
 
Inställda tillfällen & ändring  
Det kan ibland hända att tillfällen blir inställda eller flyttade ex. när simhallen tvingas stänga. 
Information om detta meddelas på hemsidan och via mail så håll utkik där. Vi försöker alltid hitta 
nytt tillfälle att ersätta det inställda tillfället.   
 
Avslutning & märkesförsäljning 
Efter lektionstillfälle nr 6 rapporterar ledarna vilka mål barnet uppfyllt för respektive 
simgrupp/simmärke. När ni är inloggade på barnets konto hittar ni en rullist där det står “Gå till 
sida”. Välj där “utmärkelser” för att ta del av vilka mål som är uppfyllda. Vid avslutningstillfället har 
vi märkesförsäljning. Det går endast att betala med via swish. 
 
Föräldrar i simhall 
Vi rekommenderar endast en medföljande förälder per barn.  
 
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. Detta gäller även medföljande 
syskon och föräldrar. 
 
Mobiltelefon- & fotoförbud 
Det är förbjudet att använda mobiltelefon samt att ta foto i simhallen och 
omklädnings/duschutrymmen. Detta är Hässleholms kommuns regler. Observera att simledarna 
sköter en del närvarorapportering och måluppfyllelse via web. 
 
Frågor eller Synpunkter 
Hör av er till simskolan@s71.se  


