Gratis svømmeopplæring til barnehagens foresatte

Infoskriv til foreldre og foresatte
I samarbeid med Fylkesmannen i Viken har vi gleden av å invitere til gratis vanntilvenningskurs for
barn mellom 4 og 6 år i barnehagene.
Målet med undervisningen i barnehagene er å gjøre barn trygge i og ved vann slik at barnas
svømmeferdigheter bedres.
Barnehagene planlegger transporten til og fra svømmehallen. Barna følges av minst en
kontaktperson som kjenner barna i svømmehallen. Personen(e) er ansvarlig for skiftning og dusjing.
Mens undervisningen pågår skal minst en person fra barnehagen være tilstede i hallen for å ivareta
barna som trenger en pause, må gå på toalettet eller annet.
Bærumsvømmerne som frivillig organisasjon planlegger og gjennomfører undervisningen med
sertifiserte og erfarne instruktører. I undervisningen legger vi opp til 5-6 barn per instruktør. Barna
deles inn i grupper etter alder og ferdighet for at hvert barn skal få fullt utbytte av kurset.
Undervisningen foregår enten over 10 ganger a 30 minutter eller som intensivkurs før sommeren/jul i
45 minutter mandag til fredag (evt. 55 minutter ved 4 dagers uke).
Ved spørsmål kan barnehagene ta kontakt med oss.
Ta med:
•
•
•
•

Badetøy (gjerne tettsittende – det er ikke lov med bomull)
Håndklær og såpe
Gjerne badehette og svømmebriller, men ikke påkrevd.
Dykkermasker og neseklyper skal ikke brukes, da vi ønsker at barna skal bli trygge uten

Svømming har stor betydning for sikkerheten i vann for hele befolkningen. Vi har et ønske om at alle
barn skal være svømmedyktige, og ønsker å bidra til et samfunn hvor dette er på plass.
Bærumsvømmerne tilbyr derfor kurs for et bredt spekter av kurs. Vi følger de til enhver tids
gjeldene smittevernregler, og informerer barnehagene fortløpende.

Leveres den enkelte barnehage – sett kryss ved det som passer:

_________________________ skal delta på svømmekurs

Foresattes signatur_____________________

/ kan ikke delta på svømmekurs

Dato_______________________

