Simskola

Hjo kommun 2017

Undervisning

Upprop med info sker söndagen den 18/6 kl 17.00!
Undervisning bedrivs på vardagar under tre veckor,
19/6 - 6/7.
23/6 (Midsommarafton) är simskolan inställd.

Deltagare

Simskolan är öppen för alla skolbarn boende i Hjo från det
år de fyller sex år dvs födda 2011 eller tidigare.

Bussar

Buss utgår från kommunens ytterområden på tider
som meddelas på http://www.hjo.se/. efter att anmälan stängt och gruppindelningen är klar.
Som resande elev i simskolan räknas elever bosatta
väster om väg 195, söder om Jönköpingsvägen,
samt i norr i linje med Sjöhaga gård.

Lektionstid

Sjukdom

Barn med sjukdom som innebär risk vid undervisningen,
bör ej anmälas. I tveksamma fall bör läkare tillfrågas. Elev
får ej delta i undervisningen förrän smittorisk upphört.

Frånvaroanmälan

Meddelande om elevers frånvaro och frågor som rör
simskolan under simskoleperioden meddelas till
simskolans mobil, 0703-546497.

Anmälan

Anmälan till simskolan skall i första hand ske via webben:
http://www.hjo.se/. Under Kultur-, turism och fritid finns
anmälan. Anmälningsblankett i pappersform finns att
hämta på Hjo Stadsbibliotek. Avgiften faktureras (se vidare
“Avgifter”). I avgiften för kandidat - magistermärken ingår
kostnaden för ett simmärke.
Sista anmälningsdag är den 1 maj!
Efter den 1 maj tas anmälan emot i mån av plats.
Anmälan är bindande men avanmälan och ändring kan ske
fram till den 1 maj.

Avgifter

Avgift för simskolan:
Ej simkunnig - silvermärket 275:Kandidaten - magistermärken 250:För resande med buss tillkommer 100:För högre märkestagare ingår kostnaden för ett simmärke.
Familj som anmäler fler än två barn i den egna familjen
erhåller 100:- rabatt fr o m barn nr 3.

En lektion är 30 minuter. Tiden eleverna är i vattnet
varierar beroende på vädret.

Avgiften faktureras efter sommaren.

Avslutning

Högtidlig simskoleavslutning sker torsdag den 6/7 kl 18.00
för elever som klarat av proven för Kandidaten och magistermärken. Information om program för avslutningen
lämnas till deltagarna den sista veckan under simskolan.
För övriga sker avslutning i samband med ordinarie
simskoletid, torsdag den 6/7.

Våra simlärare har alla gått kvalificerad simlärarutbildning.
Enligt SLS (Svenska Livräddningssällskapet) är detta helt
tillräckligt för att en säker verksamhet kan bedrivas. All
personal på Guldkroksbadet har grundutbildning i livräddning.

Personal

Fyra utbildade simskollärare tar hand om eleverna och bedriver undervisning i tre eller fyra grupper samtidigt. Förutom simlärare kommer assistenter, sommarjobbare samt
Fritidsgården Stationens personal att finnas med.

Avtal slutet mellan Hjo kommun och Folksam täcker även
in skolungdoms deltagande i av kommunen anordnade
verksamheter utanför skoltid.

Upplysningar

Upplysning om simskolan ges av fritidsansvarig Christer
Svensson via telefon: 0503-354 52 eller via e-post: christer.svensson@hjo.se

Grupper

Gruppernas storlek är av säkerhetsskäl max 13 elever för
grupper upp till Silvermärket. För elever som tar Kandidaten och magistermärken gäller max 16 elever per grupp.
Varje deltagare får ett band runt handleden som visar
vilken grupptillhörighet man har.
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