Tips til dit barn i omklædning og svømmehal
Kære forældre
Vi oplever lidt for mange børn komme for sent og dermed forstyrre roen og flowet i omklædningen for de
andre børn. Corona hjælperen kan ikke tage ansvar for børn som ikke følges med gruppen. Mødetiden skal
overholdes, hvis man kommer for sent, er der desværre ikke mulighed for at deltage i undervisningen den
dag.
For at undgå faldulykker på gulvet i omklædningsrummet, som kan blive rigtig glat, tager vi håndklædet
med, så vi kan tørre os lige så snart vi er blevet skyllet efter undervisningen. Håndklæder kan være svære at
gå med, så for de ikke falder i håndklædet anbefaler vi et lille håndklæde. Jo mindre jo bedre. En god
huskeregel er det ikke skal være længere end barnets højde.
Hvis I har navnelapper som I bruger i barnets tøj, må I gerne sætte et i håndklædet så vi hurtigt kan hjælpe
børnene hvis det forsvinder i mængden.
Indhold i drengetasken
•
•
•
•
•

Armbånd til adgang
Svømmebriller (som ikke dækker for næsen)
Badebukser
Lille håndklæde – ikke højere end barnet
En taske til tingene

Indhold i pigetasken
•
•
•
•
•
•

Armbånd til adgang
Svømmebriller (som ikke dækker for næsen)
Badedragt
Lille håndklæde – ikke højere end barnet
Turbie-twist til håret, nu hvor der ikke er tid til at føntørre
hår
En taske til tingene

Nemt tøj:
Vi oplever særligt de mindre børn (dem som er blå/gul/rød) kæmper
med tøjet, det er ikke nemt når huden er lidt fugtig.
Enkelte kaster det ind i skabene, så det vender desværre også på
vrangen, som gør det endnu sværere for dem.
Vi kan desværre ikke nå at hjælpe alle med strømper, bukser,
undertøj, bluser osv.
Derfor vil vi anbefale de får en heldragt på. Det er dejlig nemt for
dem og de får følelsen af de selv kan med stor succes.

