
Till alla Poseidons medlemmar! 
 
Den 29 september släpps de flesta restriktionerna för Covid-19. Det innebär att vi succesivt återigen 
kan börja återgå till normala förhållanden i simhallen. Vi kommer kunna börja ha publik igen på våra 
tävlingar och de barn som inte har kunnat gå nu pga att föräldrar inte kunnat medverka, kan snart 
vara tillbaka igen.  
 
Vi har tidigare meddelat er föräldrar att ni ej får vara med denna termin heller inne vid 
bassängkanten, men nu har vi tagit ett nytt beslut att tidigarelägga insläpp av föräldrar. From v 45 
med start 8 november är ni som vill välkomna att följa med era barn in i simhallen igen. Däremot så 
önskar vi att ni som inte känner behov av det, och om det fungerar bra för barnen att gå in själva, så 
kan de kanske få fortsätta med det. Det gör att vi minskar belastningen av personer på badet. De 
flesta barn har fixat detta galant. Det är vi vuxna som oroar oss. Vi vill fortsättningsvis undvika 
trängsel och de flesta barn och ungdomar är i det åldersspannet som inte är vaccinerade, och kan 
bära smitta utan att själv vara sjuka. Avstånd är fortfarande bästa sättet att undvika att bli smittad 
även om de flesta av oss vuxna är fullvaccinerade. Det är ingen garanti så var rädda om er.  
 
Vi passar också på att skicka med lite förhållningsregler i samband med detta. Vi välkomnar föräldrar 
så långt det är möjligt på våra lektioner men ni får inte prata med era barn under lektionen. Det 
gäller även saker som att hjälpa till med glasögon, badmössa, säga till att de ska lyssna osv, Det är 
viktigt att föräldrar inte är framme vid bassängkanten. Då kan inte barnen hålla fokus på ledarna. Det 
kan säkert uppfattas rörigt och ni vill bara hjälpa till men det gör det ännu svårare för våra ledare. 
Det är heller inte bara ert eget barn som tappar fokus. Andra barn vill gärna kolla på vad ni gör. Det 
är viktigt att barnen förstår att de ska lyssna på ledaren och inte titta efter sina föräldrar. Det är 
också en arbetsmiljöfråga för våra unga ledare.  
Vi välkomnar alltid frågor och synpunkter från er föräldrar men det får inte ske under lektionstid. 
Ledarna måste få fokusera på barnen och de hinner inte ta frågor mellan lektionerna. Ibland finns det 
en ”Floater” på kanten. Den personen är där för att just ta upp frågor från er, stötta ledarna och 
fånga upp ev problem. Om de inte har haft möjlighet att besöka just er grupp ännu och ni har frågor 
så får ni gärna skicka dem till kansliet@skposeidon.se  
 
Under tiden ni inte har kunnat vara med så har vi fått en del frågor ang den ytan barnen simmar på. 
Vi förstår att det är svårt att förstå det när man står utanför och tittar in och inte hör vad ledarna 
säger. Därför skickar vi med vår beskrivning igen om Simklubben Poseidons metod för siminlärning 

som kallas för ”Brainswim” Det var inte alls så ni lärde er simma ( inte vi heller      ) så det upplevs för 

många konstigt men vi har mycket goda resultat över tid med denna metod så ha tålamod       
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