Hej alla simslinjeföräldrar
Äntligen kommer vi kunna dra i gång simskolan igen! Vi räknar med att komma igång den 14
februari 2021 som tidigare meddelats. Simskolan kommer dock tyvärr inte kunna genomföras
som planerat. Det är framförallt pandemilagens bestämmelser om antal kvadratmeter per
person och reglerna om att föräldrar inte tillåts inne i omklädningsrum och simhallen som
påverkar oss. Den som så önskar kommer därför att få sin anmälningsavgift återbetald.
Vi ser verkligen fram emot att komma igång igen men behöver ta till ytterligare åtgärder för
att anpassa oss till de rådande restriktionerna.


Grupperna kommer bli mindre. Det blir 4-8 barn per grupp och 1-2 ledare för dessa.
Vi kommer maximalt ha två grupper i bassängen vid varje givet tillfälle.



Lektionstiden blir densamma
o 35 min för baddare, 40 min för sköldpaddan, pingvinen och fisken, 45min för
hajen och 50 min för teknikskola och fortsättningsgrupp.



Det blir fortsätt 12 tillfällen med start den 14 feb och prel. sista tillfälle den 13 jun.



Vi har runt 100 platser att erbjuda men hoppas att alla som vill simma ska få simma.



Inga föräldrar kommer kunna följa med innanför grindarna i entrén.
o Ledarna för grupperna kommer möta upp deltagarna vid grindarna i entrén
10 minuter innan lektionens start, ta med dem till omklädningsrummen och sen
in till bassängen. Efter lektionen följer ledarna med deltagarna tillbaka till
omklädningsrummen och då har deltagarna ca 15 min på sig att byta om. Till
sist följer ledarna deltagarna ut till grindarna i entrén.
o Vi har alla era telefonnummer från bokningssystemet så vi kan kontakta er om
något händer.
o Det kommer alltid finnas en extra vuxen inne vid bassängen utöver ledarna.
o Föräldrar får inte finnas i entrén under tiden som lektionen pågår.
Vi reserverar oss för ändrade förutsättningar beroende på ändrade regelverk och
tillgång till bassäng. Simlinjetillfällen kan komma att ställas in med mycket kort
varsel.



Vi kommer i och med denna omorganisation behöva ta in nya anmälningar till NYA VT21.
Så vill ni delta i NYA VT21 skickar ni ett mejl senats den 10 februari 2021 till
simlinjen@karlstadsss.com med deltagaren/deltagarnas namn och vilken grupp de ska gå i så
kommer vi placera deltagarna i nya grupper. (Visar det sig att gruppen inte passar er så hör ni
av er).

Om ni inte vill delta med ert barn i simskolan denna termin så erbjuder vi full ersättning för
erlagd kursavgift och då finns två alternativ. Antingen behåller ni terminsavgiften på era
deltagare-konton och använder till kommande termin eller så mejlar ni, förnamn, efternamn
medlemsnummer, banknamn, clearingnummer och kontonummer till
simlinjen@karlstadsss.com så kommer en återbetalning så snart vi hinner med. Vi kommer
självklart hantera återbetalningarna så snart som möjligt men Karlstads SS är en idéell
förening med begränsade resurser. Vi ber därför om er förståelse för att det kan ta viss tid att
genomföra återbetalningarna.

Vi tror detta kommer fungera hur bra som helst och ser mycket fram emot NYA VT21. Om
situationen tillåter hoppas vi givetvis kunna öppna fler platser (och att ni föräldrar får följa
med in), håll utkik på hemsidan!
Frågor eller funderingar kontakta simlinjen@karlstadsss.com
Till er vi inte träffar nu i vår, varmt välkomna tillbaka i höst och för er andra så syns vi snart!

Vänliga hälsningar
Alma Nystrand, ansvarig simlinjen och Per Danielsson KSS Styrelse

