
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 Baddaren, Bläckfisken och Pingvinen 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. När er tid börjar kommer en ledare att hämta upp er utanför entrédörrarna. Ni går då 
tillsammans upp på övervåningen för de 10 minuterna på land. 

2. Barnen kommer ha samling och uppvärmning med ledaren och ni föräldrar ska då stå 
vid cafeterian som finns på övervåningen.  

3. Efter uppvärmningen lämnar barnen sina kläder till er. Där efter går barnen 
tillsammans med ledaren för att duscha. Efter dusch följer ledaren barnen till 
bassängen där simundervisningen kommer att ske.  
Ni föräldrar stannar kvar på övervåningen. 

4. Föräldrar stannar kvar på övervåningen tills ni ser att förgående grupp har lämnat 
läktaren. Först där efter får ni gå till hänvisad plats/sektion på läktaren. 

5. Ni stannar på hänvisad plats/sektion tills ert barns lektion är avslutad, då barnen 
kommer till er. När ert barn har kommit till er går ni genast till respektive 
omklädningsrum.  

6. OBS! Ni måste vara ute ur omklädningsrummet senast 10 minuter efter ert barns 
simlektion har avslutats! 
Endast 2 personer åt gången får vistas i duschrummet. Därför önskar vi att alla 
duschar hemma och ej på simhallen efter avslutad simlektion. 

 
 
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. 
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