
Utbildnings– och arbetslivsförvaltningen 
Besöksadress Visborgsallén 19 

Postadress SE-621 81 Visby 
Telefon 0498-26 90 00 vx 

Webbplats www.gotland.se 

Gratis simskola 
för barn födda år 2011 och 2012 

Övrig information till dig vars barn fått plats i simskola 

• Kom till badet i god tid innan undervisningen börjar. 

• Duscha och tvätta ditt barn inklusive håret med tvål och schampo före lekt-
ionen.   

• Deltagaren ska vara klädd i badkläder. 

• En simkunnig vuxen ansvarar för barnet under hela undervisningstiden. 

• Har deltagaren astma, allergi eller annat som kan tänkas påverka undervisning-
en är vi tacksamma om ni informerar simläraren om detta. 

• Vid frågor kontaktar du respektive simförening eller de kommunala baden.   
 
 

Simföreningar i samarbete med Region Gotland 

 



Bakgrunden till erbjudandet är att rege-
ringen satsat riktade medel till kommu-
nerna i Sverige för att möjliggöra gratis 
simundervisning är att simkunnigheten 
hos barn är ojämn. Syftet med sats-
ningen är att öka vattenvanan och för-
bättra förutsättningarna för barn för att 
kunna ta del av simundervisningen. 
Med hjälp av statsbidraget krokar Reg-
ion Gotland arm tillsammans med för-
eningslivet  och erbjuder nu platser i 
våra simskolor. 

Att kunna simma räddar liv 

Simkunnighet och vattenvana är två 
viktiga faktorer som räddar liv. Att 
kunna simma är också en förutsättning 
för att kunna göra roliga saker på friti-
den och fullt ut kunna ta del av allt det 

Nu erbjuder vi barn födda år 2011 och 2012  som är 

mantalsskrivna i Gotlands kommun en simkurs utan 

kostnad under sommaren 2018. Erbjudandet ges i 

mån av plats. 

som sommarsverige kan erbjuda: till 
exempel bad och fiske.  

God vattenvana är grunden när man 
ska lära sig simma. Vattenvana får man 
genom att regelbundet umgås med vat-
ten och genom att träna på att utföra 
olika moment i vattnet.   

Skolan har en viktig uppgift i att lära 
barn att simma och simkunnighet är en 
del av läroplanen. Senast i årskurs 6 ska 
eleverna vara simkunniga - det finns 
inskrivet i läroplanen.  

Då är man simkunnig 

"Simkunnig anses den vara som man 
kan falla i vattnet, få huvudet under 
ytan och efter att åter ha tagit sig upp 

till ytan, kan simma 200 meter på djupt 
vatten varav 50 meter på rygg."  
Simkunnighetsdefinitionen bygger på 
forskning som gjordes på 1990-talet av 
Robert Stallman vid Norges idrottshög-
skola.  

Boka plats 

Simskola erbjuds under sommarmåna-
derna juni, juli och augusti. För att se 
vilka tider som finns att tillgå samt 
kunna anmäla ditt barn till respektive 
simskola, kontakta nedanstående eller 
gå in på angiven hemsida. 

Solbergabadet - Region Gotland-
www.gotland.se/
sommarsimskolasolbergabadet2018 

Kontaktperson: Hanna Nyberg, tele-
fon 0498-26 96 65, e-post 
hanna.jacobsson@gotland.se 

Hemsebadet - Region Gotland 
www.gotland.se/
sommarsimskolahemsebadet2018 

Kontaktperson: Bodil Carlberg, telefon 
0498-20 47 48, e-post  
bodil.carlberg@gotland.se  

Korpen Gotland 
www.korpengotland.se/Barnsim/
kostnadsfrisimskolaforbarnfodda2012 

Kansliet, telefon 0498-20 70 65, e-post 
info@korpengotland.se  

Svenska livräddningssällskapet 
www.slsgotland.se/w/sommarsimskola 

Kontaktperson: Tord Thuresson, tele-
fon 070-631 29 30, e-post 
tord@slsgotland.se  

Wisby simsällskap 
wisbysim.kanslietonline.se/
simundervisning-forskola/
information/  
OBS - du behöver skapa ett konto för 
att kunna göra en bokning/anmälan 

 
Kansliet, telefon 072-226 37 64, e-post 
info@wisbysim.se 
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