
Simklubben S 71 
Östra Hagagatan 2 
281 36 HÄSSLEHOLM 

Org.nr. 837000-7042 
simskolan@s71.se 

Välkommen till simskolan hösten 2020 
Terminstart: Period 1:  v.34, 2020-08-17 

Period 2: v.42, 2020-10-12 

Terminslut: Period 1: v.43, 2020-10-25 
Period 2: v.51, 2020-12-20 

Plats:  Qpoolen, Hässleholm

Ingen simskola: 27/9, 10/10, 11/10, 26/10, 28/10, 31/10, 1/11, 12/12 

Viktig information om simskolan 
Datum då det ej är simskola! 
Det är viktigt att kolla upp vilka datum det INTE är simskola. De står ovan, på hemsidan, och 
under varje grupp. 

Insläpp 
Ni blir hämtade av simlärarna vid kassan 5–10 min före varje lektionstillfälle börjar. OBS! det är 
viktigt att man väntar i foajén till ledarna hämtar er.  
Blir man sen till simskolan, måndag eller onsdag, säger man till i kassan att man ska på 
simskola.  
OBS! Det är INTE möjligt att gå in via dörren på sidan (vid aerobicslokalen). 

Dusch & omklädning 
Då vissa restriktioner finns i och med Covid-19 rekommenderar alla att byta om hemma innan 
lektionen  samt duscha hemma efteråt för att undvika trängsel. 

Simundervisning 
I lektionstiden ingår upprop, uppvärmning på land, simträning och lite lek på slutet. Simtiden 
är ca. 45 min för Minisim, Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen & Fisken. Hajen är ca. 50 min. 
I Minisim ska en förälder bada tillsammans med barnet. 

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. 
Läs mer om S 71 Coronapolicy 

Föräldrar i simhall 
Endast en vuxen till barn i minisim, baddaren och sköldpaddan är välkomna med i simhallen. 

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. 

Vattentemperatur i undervisningsbassängen 
Temperaturerna i bassängerna är inget som S 71 styr över. Temperaturer över 27 grader kan inte 
garanteras 

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 


