
 

 

Välkomna alla föräldrar och  

barn till SS04 Babysim! 

 

Vi ser fram emot en rolig och lärorik termin med lek, sång och 

givetvis massa vatten.  

Vi har varit aktiva i vattnet länge som simmare, förälder och 
tränare. Vår roll är att coacha er föräldrar genom att visa hur ni 

på olika sätt kan hålla ert barn på och introducera övningar 

som ni sedan gör tillsammans med era barn i vattnet.   

Målet med babysim är att tillsammans med er väcka kärlek och 
intresse för vatten, genom att vi som instruktör hjälper och 

vägleder er i övningar för att bygga på:  

• Vattenvana (ryggläge, sparka, balansera, greppa, 
dyka, hoppa, vända, andning, glida).  
• Social kontakt (barn-förälder, barn-annat barn, barn-
annan vuxen).  

 

Det viktiga är att barnen ska känna att vatten är roligt, samt 
att väcka ett intresse för fortsatt utveckling i vattnet.   

I Sundbybergs simhall är vi i undervisningsbassängen vilket 
medför att du och ditt barn kommer att få vistas i en lugn och 
skön miljö då bassängen är avskild från övriga bassänger.   

 

Ingång övre plan! Adress Bergaliden 1! 

Barnvagnar skall parkeras utanför simhallen i deras 
barnvagnsparkering till höger om ingången. Där behöver man 
ha med sig barnvagnslås, barnvagnar är inte tillåtna in i 

simhallen. 

  



 

VIKTIG INFO:  

• Barnet måste ha en babysimbyxa på sig. Denna skall hålla tätt runt 
lår och mage så att avföring inte kan komma ut i vattnet. (Tänk 
nästan 1storlek för liten) Om avföring kommer ut i bassängvattnet 

måste verksamheten avbrytas eftersom det då finns bakterier i 
vattnet. Dessa finns att köpa i simhallens entré.  

• Man går inne i simhallen p.g.a. halkrisken.   

• Bada gör man när lektionen startar. Avgiften för babysimmet gäller 
endast för lektionerna och en vuxen, vill ni utnyttja badet utöver det 
ska ni betala entréavgift i kassan. Om ni har en extra medföljande 

vuxen som sitter på kanten skall denna ha t.ex. shorts och t-shirt, ej 
vanliga kläder. 

• Ta med stor handduk att svepa in och värma barnet i före och efter 

lektionen.  
• Barnet blir trött och hungrigt efter badet, så om man inte ammar är 

det bra att ta med något annat att äta.  

• En simkunnig förälder till barnet ska vara med i vattnet, ombytt till 
badkläder. Tänk på att ditt barn gör som du gör – med andra ord, 
var beredd på att kunna doppa huvudet och vara under vattnet.  

• För att kunna ha en hög vattenkvalité är det mycket viktigt att Du 
som förälder tvättar dig noggrant utan badkläder innan man går ner 
i vattnet. En tumregel är att när barnen kan krypa in i/ut ur duschen 

själva är det även dags för dem att börja duscha innan simtillfällena.  
• Skötbordsmadrasser till barnet finnas att låna i 

omklädningsrummen. (Dessa låter ni vara i omklädningsrummen) 

• Vänj barnen succesivt hemma vid lite kallare vatten att bada i. 
Bassängvattnet är mellan 32-34 grader 

• För att barnen ska få en sådan lugn och skön miljö som möjligt vill 

vi att endast en förälder är i vattnet och medverkar i 
undervisningen, den andra föräldern får gärna sitta med på kanten 
och titta på.   

 

Varmt välkomna till SS04 Babysim! Vi ses i vattnet.    

Babysimsinstruktörerna 


