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Föräldrainformation inför vt 2021 – Lördag 08.30 Fisken 
 
Vi hälsar dig och ditt barn hjärtligt välkomna till Värnamo Simsällskaps 
simskoleverksamhet. Här kommer viktig information, som vi ber er att läsa 
noggrant! 

Kursinformation 
Start: Lördag 6/2 
Avslutning: 8/5 
Antal tillfällen: 10 lektioner 
Kurstillfällen Lördag 08.30-09.10: 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 17/4, 24/4, 8/5.  
 

Innan lektionen 
Ingång via och ombyte i följande omklädningsrum: Huvudentrén ombyte i 
allmänhetens omklädningsrum. Klockan 08.20. 
Lämna inga saker i omklädningsrummen, barnet eller föräldern tar med sakerna. 
Observera max 5 föräldrar i omklädningsrummet. 
 

Efter lektionen 
Utpassering sker via publik entré där föräldrarna möter upp. 
Vid lektionsslut kl 09.10 möter föräldrarna upp vid publikentrén där barnen lämnas av 
simlärare. 
Läktaren kan användas för ombyte.  
Lämna simhallen senast 09.25. 
 
Om du tvekar över vilken grupp ni gjort anmälan till, och vilken tid den startar, så hittar du 
informationen på fakturan som ni fick som bekräftelse på anmälan. 
 

Gult band för att komma in 
För att komma in i omklädningsrummen och i själva simhallen behöver du ett gult armband 
som vi kommer att dela ut till alla deltagare vid första kurstillfället. Detta armband 
återlämnas efter varje termin. För bortslarvat armband faktureras en avgift på 100 kr. Det 
motsvarar den summa vi betalar simhallen i pant för varje band. Missar du första tillfället 
ansvarar du själv för att prata med ledarna och få ett band av dem. 

Utrymning vid brand 
Om brandlarmet går kommer en simlärare att samla alla som vistas inne i simhallen vid 
läktaren för att därifrån kunna utrymma om rökutveckling sker. En annan simlärare 
kommer att gå till omklädningsrummen och samla alla där för utrymning ifall rökutveckling 
sker. Samlingsplats vid brand finns skyltad vid parkeringen mellan simhall och 
kyrkogården. 
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Regler och anpassningar för att minska smittspridning 
 
Värnamo Simsällskap vill ta ansvar både för minskad smittspridning av Covid-19, 
folkhälsan och simkunnigheten. VSS har därför genomfört nedanstående 
anpassningar för att kunna starta upp simskolan. 

Anpassningar i Coronatider 
● Fasta tider för omklädning och samling. 

o Du får tidigast komma 10 minuter innan lektionen börjar. 
o Du har max 15 minuter på dig att byta om och gå ut ur simhallen. 

● Fasta omklädningsrum, se ovan. 
● Inga föräldrar i simhallen under kurserna.  
● VSS har anställt extra ledare som bara har till uppgift att ta emot barnen när de 

kommer ut från omklädningsrummet.  
● Barnen kommer ombytta med badkläder under sina vanliga kläder, ingen dusch 

innan. 
● Ombyte efteråt sker på läktaren vid stora bassängen och dusch sker hemma. 

 
Vi följer alla rekommendationer från FHM och har kontinuerlig kontakt med kommunen 
om utvecklingen. Eventuella nya anpassningar publiceras på vår webbplats. 

 

Frågor besvaras av 

christoffer.arvidsson@varnamoss.se eller 0370-17142. 
 
 
Välkommen 
Värnamo Simsällskap 
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