
Hej alla ni som har barn i SK Laxens simskola. 

Nu är vi glada att meddela att vi kommer starta upp vår simskoleverksamhet igen från och med 

lördag 18/4, men med anpassade grupper. För att följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och RF. 

Några grupper kommer simma inne i simhallen, och några grupper utomhus på Simstadion Brottet, 

Halmstad. 

• Krokodil och Baddare simmar en grupp i taget inomhus i hela Aktivitetsbassängen med start: 

Lördag 18/4, Söndag 19/5, Måndag 20/4, Tisdag 21/4 samt Torsdag 23/4. - se separat 

schema. 

 

• Medley 1, Crawl 10-13år och Crawl 13-16 år simmar inomhus i stora bassängen med start: 

Lördag 18/4 och Söndag 19/4. - se separat schema. 

 

• Pingvinen Silver, Pingviner Guld, Guldfisk samt Hajen grupper kommer flytta ut till Simstadion 

Brottet.  Dessa grupper kommer simma två ggr/v Lördag + Söndag, 16+17/5, 23+24/5, 

30+31/5. (Längre uppehåll, men eftersom barnen kommer simma två ggr/v så hoppas vi 

kunna göra så de uppnår sina mål lättare.) - schema kommer mailas ut inom kort. 

 

Viktig info till de som simmar inomhus:  

• Barnen duschar Noga innan simskolan, men Inte efter. Dusch efter simskolan sker hemma. 

Detta för att minska antalet inne omklädningsrummen. 

• Föräldrar lämnar barnen vid bassängen och sedan går Ut och väntar utanför. Utanför 

simhallen, gärna utomhus. Om barnen behöver er nära för trygghet så vill ni att ni duschar 

och med i vattnet, inte på kanten.  

• Ni följer naturligtvis riktlinjerna att stanna hemma vid minsta sjuksymtom. 

• När ni kommer in i simhallen kommer det finnas en dörr där vi vill att ni går IN (den BLÅ 

sidan) till aktivitetsbassängen samt en dörr där ni går UT (den GULA sidan), detta för att 

minska trängsel.  

 

Ni kommer i dagsläget inte ha möjlighet att byta grupper. 

Vi hoppas att denna lösning kommer göra att ni kan/vill fortsätta och simma hos de tillfällen vi kan 

erbjuda, se datum på separat schema.   

Om väljer att inte fortsätta simskolan vill vi att ni meddelar detta till oss, då vi kanske behöver se 

över schemat ytterligare. Vi ber om överseende med att vi är tvungna att ändra i schemat så mycket 

och vi hoppas att så många som möjligt kan fullfölja simundervisningen och vara redo att simma 

säkert under sommaren.  

Varma hälsningar                                                                                                                                                    

Malin Sandgren                                                                                                                                    

Simskoleansvarig                                                                                                                                                        
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