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Viktig information inför simskolan 2022
– läs detta först om hur det går till, innan ni fyller i blanketterna!
Vi kommer åter att erbjuda simskola i år, vardagar under veckorna 28 – 30.
Uppslutningen 2021 blev över förväntan, vi hoppas på detsamma för i år. Vi kommer att återgå till 10
minuters uppehåll mellan lektionerna vardagar under de tre veckorna (klockslagen är inte fastställda
än, men de yngsta börjar först, märkestagarna avslutar dagarna och håller på så länge det behövs).
Undervisningen startar första måndagen och genomförs oberoende av väder.
Anmälan gäller hela perioden. Den görs via ifyll-/ändringsbara formulär ”Anmälan” och
”Bekräftelse” på hemsidan (öppnas bäst via dator), som båda sparas som PDF och e-postas (helst
via dator, då kan vi komma åt att lägga till/ändra data) till info@solosimskola.se senast 6 juni.
Betalning görs senast 26 juni, efter erhållen bekräftelse från oss med våra uppgifter om grupp, tid,
belopp och referensnummer.
Vi hoppas få till en grillkväll igen sista torsdagen – då man bl.a. kan göra kransar för de berörda
märkestagarna enligt anvisning från lärarna.
Vi planerar även en samlad avslutning den sista fredagen igen med diplomutdelning per grupp med
start kl. 10. Mer om det senare.
Vi kommer åter igen att hålla kiosken öppen för kioskvaror. Märkesförsäljningen planeras dock att ske
endast på fredagarna. Det blir ingen kontanthantering utan vi hänvisar till Swish.
F.n. finns inga restriktioner rörande Coronapandemin, men vi bevakar detta.
Om ett smittoutbrott sker kan vi tvingas stänga. Stanna hemma vid minsta symptom hos någon i
familjen! Meddela simskolan omedelbart vid befarad eller konstaterad covid19-smitta!
Tack för er medverkan!
Solö Simskoleförening
Styrelsen
Maj 2022

Kontaktuppgifter:
E-post: info@solosimskola.se

Telefon : 073-558 44 42 Nils Matsson, ordförande

Facebook: https://www.facebook.com/SoloSimskola/ och Messenger (PM).
Ansvarig lärare: Jasmina Grandin, 073-562 18 19, jasminagandin1@hotmail.com samt PM på FB.

