
Hej alla glada barn och föräldrar! 

Nu kör äntligen minisimmet igång för terminen. 

Viktig info att ta del av. 

• Det är inte tillåtet att bada före eller efter lektionen, vill man göra 

detta så behöver man lösa entrebiljett för varje person som skall bada. 

Vi rekommenderar dock inte att man badar för lektionen då detta tär 

på barnets fokus och energi. 

• All entre sker via huvudingången till Sundbybergssimhall och sen är alla 

klasserna i Undervisningsbassängen. Där är två grupper parallellt med 

en skiljevägg som separerar grupperna åt. 

• SImglasögon är inte tillåtet att barnen använder under terminen. 

Kan vara enstaka tillfällen som simläraren säger att det är okej, men 

merparten av lektionerna kommer vara utan simglasögon. 

• Barn med långt hår rekommenderar vi att de har hårsnodd eller 

badmössa, för att slippa störas av hår i ansiktet. 

• För att bibehålla en god vattenkvalitet för allas bästa så skall samtliga 

personer som badar duscha noggrant utan badkläder inför lektionen. 

• Tänk på att en förälder måste vara i vattnet med barnet hela tiden för 

att de skall få ut så mycket som möjligt av lektionen.  

• Den förälder som är med och badar i vattnet bör vara simkunnig, detta 

då många av momenten är duo-moment där barn och föräldrar gör 

saker tillsammans, så som att doppa huvudet, glida som en pil, flyta på 

ryggen. Tänk på att alla som ni föräldrar gör i vattnet tillsammans med 

era barn är något som de kommer att göra efter. Vill ni att de skall 

doppa huvudet så behöver ni visa att ni kan göra det och att det inte är 

några problem. 

• Försök och stötta och pusha barnen så mycket som möjligt, men 

viktigaste är att ni lyssnar och försöker göra de övningarna som 

instruktörerna säger att ni skall öva på. 

• Hopp från kanten är enbart tillåtet att göra om instruktören säger att 

det är okej. 
 

 

 

 
  



Minisim 2-3år Nybörjare 
Minisim 2-3 år nybörjare passar dig och ditt barn som inte tidigare har gått på Baby eller 

Minisim tidigare men är inte bekväm med att doppa huvudet och vara under vattnet. Via 

lekfulla övningar så jobbar vi mot att barnen skall börja bli bekväma med att vara under 

vattenytan. 

Minisim 2-3år Fortsättning 
Minisim 2-3 år fortsättning passar för dig och ditt barn som tidigare har gått Baby eller 

minisim. Vi förutsätter att barnen är trygga, bekväma och orädda i vattnet på egen hand 

med hjälp av en förälder i vattnet. Ska tycka om att doppa huvudet och att vara under 

vattnet.  Här introduceras lättare simövningar såsom bensparkar, flytövningar och 

fleratalet dyk. 

 

Minisim 4år Nybörjare 
Minisim 4 år Nybörjare passar dig och ditt barn som inte tidigare har gått på Baby eller 

Minisim tidigare men är inte bekväm med att doppa huvudet och vara under vattnet.  Inga 

förkunskaper krävs. Här jobbar vi mot att barnen skall börja bli bekväma i vattnet och att 

vara under ytan. Målet är att barnen skall kunna doppa sig och kunna flyta utan stöd av 

hjälpmedel eller vuxen. Samt få till lättare övningar såsom bensparkar i mag och ryggläge. 
 

Minisim 4år Fortsättning 
Minisim 4 år fortsättning passar för dig och ditt barn som tidigare har gått Baby eller 

minisim. Vi förutsätter att barnen är trygga, bekväma och orädda i vattnet på egen hand 

med hjälp av en förälder i vattnet. Ska tycka om att vara under vattnet, skall kunna flyta 

själva och vilja försöka simma med både armar och ben. Målet vi strävar efter är grunderna i 

crawl och ryggsim.  
 

Minipingvinen! 

Minipingvinen är gruppen där fokus tydligt skiftar från lek till simning. Vid det första tillfället 

så behöver föräldrarna vara ombytta och redo för att hjälpa barnen i vattnet vid behov, 

annars är tanken att de skall få simma ensamma med instruktören. Detta för att bli 

självständiga i vattnet så snabbt som möjligt. Krav för att gå i denna gruppen är att de 

fortfarande är 4 år gamla men behärskar grunderna i crawl och benspark i ryggläge. 

 
 

Har ni några övriga frågor så får ni gärna kontakta oss på mailen kansli@ss04.se 

 

Med vänliga simmarhälsningar 

Linus med instruktörer 

Solna Sundbyberg Simsällskap 


