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Information till föräldrar och barn i 
Skövde Simsällskaps Simskola 
 
För att Skövde Simsällskap skall få bedriva simskoleverksamhet i Arena 
Skövde gäller följande regler. 
 
1. En förälder och eventuella syskon får följa med deltagaren in genom entrén. 
Däremot tillåter inte Arena Skövde att eventuellt övriga medföljande följer med 
in utan de får då vänta utanför entrén. 
2. Förälder ser till att barnet blir ombytt, har gjort toalettbesök och duschat innan 
lektionen börjar. Skor är ej tillåtet i simhallen eller i duschområdet. 
3. Förälder lämnar barnet till simledarna vid undervisningsbassängen. 
4. Första och sista lektionstillfället får ni vara med vid bassängen. 
5. Övriga lektioner sitter ni på läktaren vid motionsbassängen under pågående 
lektion. Detta för att barnet skall vara fokuserat på undervisningen och att 
ledarna skall få så bra undervisningsmöjligheter som möjligt. 
6. När gruppen går till träningsbassängen stannar ni kvar på 
läktaren. 
7. Erhållet armband gäller bara för simlektionen. Det är inte tillåtet att simma i 
motionsbassängen före eller efter lektionen. Skall man bada före/efter 
lektionen skall badavgift lösas i receptionen innan man går i badet. 
8. Det är inte tillåtet att passera ut genom grindarna under lektionstid, önskar 
man kaffe eller annat måste det lösas innan. 
9. Efterlevs inte reglerna kan deltagare bli fråntagen sin plats i simlekskolan och 
någon återbetalning görs ej. 
 
Vi ber er att följa de regler som Arena Skövde ställt upp för Skövde 
Simsällskap då det är mycket hög belastning i entrén samtidigt som det är 
viktigt för oss att det fungerar i och runt undervisningsbassängen. Detta för att 
kunna hjälpa era barn på bästa sätt samt att vi även i framtiden kan ha denna 
verksamhet i nuvarande form. 
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