Undervisning
Undervisningen sker vardagar (17/6-4/7)
under tre veckor (v.25-v.27) med undantag midsommarafton 21/6.
Avslutningsdagen
4/7 har vi avslutning på simskolan. Grupperna kommer som vanligt på sin lektionstid. Efter avslutad
lektionstid finns möjlighet att köpa märken.
Betalning sker via Swish.

Föräldrar närvaro vid bassängen
Vänligen respektera!
Vi ser gärna att simlärarna får bedriva undervisningen med eleverna under lektionstid på egen
hand men tar gärna emot synpunkter och kommentarer efter avslutad lektion.

För elever som tar Kandidaten och Magistrar sker
även en högtidlig avslutningsceremoni på kvällen.
Samling vid simskoletältet 17:30. Avslutningen startar kl. 18:00.

Bussbarn
Barn som åker buss hämtas med buss på utsatt tid
vid angiven plats.
Obs! Bussresan gäller endast de barn som är anmälda till simskolan.
Framme vid Guldkroksbadet möter en fritidsledare
upp barnen och går i gemensam trupp till simskolan.

Alla är hjärtligt välkomna under avslutningsdagen
för att se vad våra duktiga barn och ungdomar lärt
sig.

Efter simskolan samlas barnen som ska åka buss på
badet och går tillsammans med fritidsledaren till
bussen.

Lektionstid
Varje lektion är 30 minuter men kan variera beroende på vädret. Vid åska kan lektionen komma att
ställas in av säkerhetsskäl.

OBS! Viktigt är att målsmän meddelar om barnen
ej skall med bussen hem. Detta till telefon 0702735 468 (endast SMS).

Avgifter
Simskoleavgift är 300:-/barn
För högre märkestagare (Kandidaten, Magistermärken) ingår kostnaden för ett (1) simmärke.
För resande med buss tillkommer 200: -/familj.
Information om betalningsmöjligheter kommer senare på www.Hjo.se
Personal
All vår personal har grundutbildning i livräddning.
Våra simlärare har alla gått en kvalificerad simlärarutbildning helt enligt SLS:s (Svenska Livräddningssällskapet) rekommendationer för att bedriva en
säker verksamhet.
Förutom simlärare kommer även simlärarassistenter, övrig badpersonal samt Fritidsgårdens personal
närvara vid undervisning.
Försäkring
Hjo kommun har tecknat försäkring som täcker
skolungdomar vid deltagande i kommunal anordnad
verksamhet även utanför skoltid.
Hoppresa till Moliden Karlsborg
v.27 tisdag 2/7
Högre märkestagare och elever detta berör får en
informationslapp under simskolan.
Buss avgår ca kl. 14:00 från Guldkroksbadet
Badtid på Moliden är kl.15:00-17:00
Åter i Hjo ca kl.18:00
Ta gärna med ett lättare mellanmål för att fylla på
med energi.

Samling vid simlektion
När man har bytt om kommer man och sätter sig
vid flaggan som har samma färg som ditt armband.
Här inväntar man simläraren.
Efter upprop och genomgång duschar vi i uteduscharna innan vi hoppar i bassängen. Detta för att
vi inte vill ha blöta och kalla barn innan vi börjar
lektionen i bassängen.
Praktisk information
• Påminn era barn om att gå på toaletten innan lektionen börjar.
• Simglasögon får endast användas från
märkena silverfisken och uppåt. Märkena
innan måste tas utan simglasögon. Cyklop
använder vi inte på simskolan då vi övar
på vattenvana.
• Elev får ej delta i undervisning vid sjukdom
med smittorisk.
• Meddela elevers frånvaro till mobil, 0702 735 468 (endast SMS)
• Busstider finns på www.Hjo.se.
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