
   
 

 

Avslutning för simskolan 

 

Nu närmar det sig avslutning. Den 4 maj kommer barnen visa lite av vad de har lärt sig under 

terminen. Därefter är det fritt bad för barnen tillsammans med våra simledare. Under tiden 

kommer vi att ha försäljning av simmärken till en kostnad av 30 kr/st. Efter det fria badet får 

barnen diplom och fika. 

Tiderna är samma som tidigare under terminen. 

 

I år kommer alla barnen att få en märkesbok som visar vilka märken som klarats. Tanken är 

att den ska följa barnet genom simskolan. Vill ni ta hem boken under sommaren går det bra, 

ska barnet fortsätta simskolan till hösten är vi tacksamma att ni lämnar in den vid start. Vill ni 

inte ta hem boken går det bra att lämna den hos simskolan. 

Tappas boken bort vid förvaring hemma går det att köpa en ny till en kostnad av 5 kr. 

 

 

Inför nästa termin 

 

Höstterminen börjar 7 september och fortsätter 10 gånger framåt med ett par uppehåll. 

Från och med 1 juli går det bra att fortsättningsanmäla barnet och från och med 15 juli börjar 

vi ta emot nyanmälningar.  

 

Vi kommer att fortsätta med anmälan via mejl alternativt annan digital lösning. 

Håll utkik på vår hemsida och facebooksida för mer information (www.ssdelfin.se och SS 

Delfin). 

 

Simskoleavgiften kommer i höst att höjas till 600 kr/barn. 

 

 

 

Vi vill tacka alla föräldrar och barn för den här terminen. Det är jätteroligt att se barnens 

utveckling från första till sista gången. Glädjande och positivt är också att närvaron är fortsatt 

hög. 

 

Vi hoppas att både ni föräldrar och era barn är nöjda. Vill ni ge feedback på hur ni upplevt 

terminen tar vi gärna emot denna. Både det ni varit nöjda med och om det är något ni tycker 

vi kan förändra/utveckla. Mejla till simskola@ssdelfin.se 

  

Vi önskar er en härlig vår och sommar och hoppas att vi ses i höst! 

 

 

Hälsningar 

 

Susanne, Ilayda, Alice L, Lova, Andom, Max, Emma L, Linnea, Alice M, Emma R, Tim och 

Camilla 

http://www.ssdelfin.se/
mailto:simskola@ssdelfin.se

