
Simskoleverksamhet startar vecka 7, med rutiner anpassade för att följa den nya 
pandemilagen. 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att de förlänger den allmänna 
stängningen av kommunala inomhusanläggningar till den 7 februari men gör undantag för 
barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Detta betyder att vi kan starta simskolan under 
anpassade former. 
 
Nedanstående gäller för Silverfisken, Guldfisken och Hajen på Njurundahallen.  Det kommer 
även att finnas skyltar på plats med instruktioner för hur man rör sig inne i simhallen, 
samt hur många personer som får vistas i respektive lokal. 
 
Alla barn måste ha badkläder under deras vanliga kläder när de kommer till Njurundahallen! 
 
Detta sker då ni kommer till Njurundahallen; 

1. Tio minuter innan gruppen börjar så kommer en ledare att hämta simmarna utanför 
entrédörrarna. 

2. Barnen kommer tillsammans med ledaren att gå till omklädningsrummen på 
sporthallssidan, ni föräldrar får inte följa med in i Njurundahallen. 

3. Simmarna kommer få tio minuter på sig att klä av sig och duscha för att sedan gå 
tillsammans med ledaren till simhallen och till rätt grupp (De kommer gå via foajén 
till simhallen, så vi rekommenderar att de har på sig badtofflor och en badrock eller 
handduk). 

4. Simmarna kommer sedan att ha 45 minuters undervisning i vattnet i stora bassängen. 
5. Efter simundervisningen kommer en ledare gå med dem till omklädningsrummen där 

de byter. Barnen måste vara ute inom 10 minuter.  
VIKTIGT! Endast två personer åt gången får vistas i duschen, därför önskar vi att 
alla simmare duschar hemma.  
Ni föräldrar hämtar era barn utanför entrédörrarna. Den ledare som följer simmarna till 
omklädningsrummen kommer även att pricka av barnen när de lämnas till sin förälder, 
så att vi kan se att alla barn blivit hämtade. 
Inget barn kommer således bli lämnad utan att vi vet att de har en förälder där. 

 
Vi vill även påminna om att det just nu är viktigare än vanligt att stanna hemma om man är 
sjuk, även vid milda symtom. Detta för att hjälpas åt att inte sprida eventuell smitta. 
 
Hälsningar 
Rebecca Wiklund 
Simskoleansvarig 
 
 


