
Simkollo v.9 
 

Måndagen den 25/2 till fredagen den 1/3 är det dags för simkollo! För att göra veckan så bra som möjligt så kommer 

här lite matnyttig information om simkollot kommer se ut. Har ni några frågor så får ni mer än gärna höra av er till 

oss.  

 

Schema: 
Måndag 25/2: Utomhuslekar och två träningar 

Tisdag 26/2: Laserdome och två träningar 

Onsdag 27/2: Eriksdalsbadet och en träning 

Torsdag 28/2: Bowling och två träningar 

Fredag 1/3: Cosmonova och två träningar 

 

Samling: 
Vid följande tre platser kan man lämna och hämta barnen. När det står ett tidsintervall så betyder det att vi har 

tränare på plats som mellan dom tiderna och att man kan hämta/lämna när som helst under den tidsintervallen. Står 

det endast ett klockslag så är det den tiden barnen senast måste vara på plats. Vi har inte personal på plats för att ta 

hand om barnen innan det aktuella klockslaget. 

 

Måndag, tisdag, torsdag  Lämning Hämtning 

Söderbymalmsskolan* 08:00 17:20 

Huddinge Station (Snäckan) 08:15 16:45 

Vårby Simhall 08:30-09:00 16:00-16:30 

Onsdag  Lämning  

Handenterminalen (Pressbyrån) 08:00  

Huddinge Station (Snäckan) 08:15  

Vårby Simhall 08:10  

 

*parkeringen i nordvästra hörnet av Söderbymalmsskolan precis vid Söderbymalmsskolans busshållplats. 

 

Hämtningstiderna är ungefärliga och ha i åtanke att bussarna kan bli försenade. 

 

Blir man sen ringer man till jourtelefonen och missar man bussen får man själv åka till Vårby. Vänligen respektera 

tiderna. 

 

Vill man ha olika lämning och hämtningsplatser går det bra, men vi önskar att ni försöker ha samma platser varje dag 

då vi har en del barn att ha koll på. Ska barnen åka hem själva från Vårby går det också bra, men då vill vi ha det 

skriftligt från en förälder via mail eller en lapp.  

 

Busskort: 
De barn som inte har ett eget busskort får låna ett av oss som vi samlar in varje kväll. Vill man så kan man dock låna 

hem busskortet över natten om man åker kommunalt hem från samlingsplatsen. Tappar man busskortet blir man 

ersättningsskyldig.  

 



Träning: 
Varje dag börjar med träning i Vårby simhall. Undervisningen kommer att anpassas till deltagarna och eftersom vi är 

flera ledare med erfarenhet från flera olika nivåer så kommer vi kunna hantera nivåskillnaderna bland barnen väldigt 

bra.  

 

Mobiltelefoner: 
Mobiltelefoner hör inte hemma på ett simkollo. Vänligen prata med era barn att det är jättebra att de har en telefon 

de kan använda om de måste komma i kontakt med er men att vi inte använder dem till att spela spel på tåget eller 

smsa kompisar. 

 

Mat: 
Samtliga dagar tar man med sig egen matsäck.  Vi vill att man tar med sig en separat väska till den så att man inte 

drar på den stora simväskan under dagens aktiviteter. Det finns inte möjlighet att värma maten. Vi står för alla 

mellanmål. 

 

Ha med sig: 
 Baddräkt eller Badbyxor 

 Badmössa 

 Simglasögon 

 Handduk 

 Vattenflaska 

 Överdragskläder (t-shirt/shorts) att kunna 

ha landträning i.  

 Hänglås (namnmärkt nyckel) 

 Mindre väska för matsäcken 

 

När vi är ute på dagens äventyr kommer man kunna lämna badkläderna i Vårby simhall och det är då ska man ha 

en mindre väska med sig som man kan ha matsäck i så att vi inte har stora väskan med badkläder med oss.   

 

På måndagen är det utelekar som gäller vilket innebär att man ska ha kläder efter väder, för vi kommer vara 

utomhus i flera timmar oavsett väderlek. De andra dagarna rekommenderar vi att man har bekväma kläder och 

skor på sig för vi sitter inte still mycket under dagens äventyr.  Schemaändringar skickas via e-mail.  

 

Kontakt: 
Simkollot har en jourtelefon som gäller mellan söndagen den 24/2 och lördagen den 2/3. Frågor som kommer 

innan/efter dess hänvisar vi till kansli@sodertornsim.se 

Jourtelefon: 076 237 36 19 

 

Vi ses vecka 9! 
 

Med vänlig hälsning 

Vera, Tom, Alice, Safia, Anna, Gustaf och Ellinor 

mailto:kansli@sodertornsim.se

