Info om møde- og afhentningstid
Det har vist sig, at stort set alle hold er ca. 10 minutter om at komme gennem omklædningen, både på vej
ind til svøm og efter svøm.
Mødetiderne er som følge:

Rutsjebassin (blå/gul)
Midterbassin (rød/grøn)
Dybe-/vippebassin (lilla)
Alle Leg og Plask hold

Mødetid FØR undervisning
starter/adgang til omklædning
15 minutter
15 minutter
15 minutter
15 minutter

Afhentningstidspunkt EFTER
endt undervisning
Fra 10 minutter
Fra 10 minutter
Fra 10 minutter
-

Du skal møde til tiden for at komme med ind.
Vi har desværre oplevet mange som er kommet for sent, hvor vi her i sæsonstart har hjulpet alle ind, men
dette kan vi ikke fortsætte med, for så går vores personalekabale ganske enkelt ikke op. Alle de som
svømmer i det dybe bassin (lilla) skal selv gå i omklædning 15 min før holdstart. Vi henstiller til, at alle ”Leg
og Plask”-hold lader børneholdene komme igennem det rød/grønne omklædningsrum først.
Dårligt vejr
Når det regner/er for koldt i vejret, så har vi heldigvis fået lov til at børnene må komme indendørs og
samles der. Pga. forsamlingsforbuddet er der desværre ikke plads til forældre i forhallen.
Afhentningstid: 10 minutter efter holdet er slut
Det er gået meget hurtigere med omklædningen end vi havde troet, så vi har oplevet hjælpere som har
stået med små børn i forhallen og ventet på at de blev hentet. Fremover forventer vi, at de fleste er ude
efter 10 min.
Gode råd til at få en succes:
• Det grønne armbånd om håndleddet når du kommer, så du er klar til at gå ind (har du glemt kan din
mor/far købe et lånearmbånd for 10 kr. i billetsalget)
• Håndklæde som passer til barnet, jo mindre jo bedre
• Badetøj
• Svømmebriller (som ikke dækker for næsen)
• Simpelt tøj (ingen strømpebukser, det er svært i et fugtigt miljø)
Hvordan klarer de små det i omklædningen?
Vi skal hilse og sige fra vores omklædningsteam, at de små fra rutsjebanebassinet og midterbassinet klarer
det imponerende godt, mange er godt selvkørende og har mest brug for at hjælperen er deres guide.
Vi gør opmærksom på at holdene følges samlet hele vejen, også ud, hvor vi først går til udgangsmøllen når
alle er kommet i tøjet og er klar til at gå.
Spørgsmål til os: kun via mail
Hvis du har spørgsmål omkring undervisning, svømmeskolekonceptet, omklædning eller andet, så skal de
som altid sendes på mail til kontoret. Skriv gerne hvad din svømmer hedder.
Her er det vigtigt, at I husker på at vores hjælpere i omklædningen alene er der for at hjælpe børnene
gennem. De kan hverken svare på spørgsmål eller bringe beskeder videre.
Vi kan fortælle at det går rigtig godt på begynderholdene inde i svømmehallen. Trænerne er rigtig glade for
den ro og hyggelige stemning, der er kommet i hallen og omkring holdene. Vi oplever væsentlig mere
kvalitet i undervisningen, særligt på de små begynderhold, fordi trænerne nu kan have 100% fokus på
svømmerne og svømmerne ikke distraheres af andre ting.

