
FRÅGOR OCH SVAR FÖRTURTSANMÄLAN OCH GRUPPINDELNING HT2019 
 
Är förtursbokning bindande? Svar nej  
 
Ser ingen förtursgrupp på hemsidan under bokning ? Ni måste logga in på ert barns konto 
för att se grupp alt ert barn inte deltagit i ordinarie verksamhet (jan-maj) 
 
Vem gäller förturbokning för? Alla barn som deltagit i vår ordinarie sim och teknikskola 
under VT2019 (jan-maj) 
 
Vad innebär förtursbokning? När ni bokat in ert barn på ”förtursgrupp” är ni garanterad att 
erbjudas en plats i vår verksamhet under HT2019 men vi har begränsade möjligheter att ändra 
dag och tid  
 
Har bokad plats till förtursbokning när får vi besked om grupp och nivå samt tid? Vi 
hoppas kunna ge besked innan midsommar men med stort ”pussel” att lägga så kan bli 
förseningar.  
 
Kan inte välja nivå? Gruppnivå sköter vi från kansli, så bara boka plats på ”förtursgrupp ” så 
vi vet ert intresse att fortsätta till HT19.  
 
Har önskemål om dag och tid? Man kan alltid mejla in önskemål men vi kan inte lova något, 
tyvärr. 
 
Placering av nivå/grupp? Placering utgår från kunskaper som barnet hade vid avslutning. 
Generellt så flyttas alla barn upp 1 nivå men många även 2 nivåer. Innebär vi får jämna 
grupper kommande termin.  
Nivåindelning sker med hjälp av protokoll och rapport från simlärare 
 
Mitt barn har utvecklats under sommaren och vill byta nivå? Se svar ovan, vi utgår från alla 
barn utvecklas under sommaruppehållet som då gör att gruppindelning blir jämn i nivå så 
INGA ändringar i nivå innan terminstart. 
 
Har äldre syskon i Simidrottsgrupper/Vattenpolo vad händer där? Alla i dessa grupper 
kommer erbjudas plats och mejl skickas ut där man då får bekräfta plats eller avboka sig 
 
När öppnar ni för bokning för nya simmare/medlemmar? Preliminärt under vecka 25   
 
Vilka dagar har ni simskola ? Vi har blivit tilldelad Söndagar och Tisdagar 15:00-20:00 samt 
Måndagar 19:30-20:30 i Åkeshov  
 
Varför har ni så få dagar ? Stockholm stad har prioriterat tider för den kommunala 
simskolan som medfört att vi simklubbar har fått färre timmar. För oss innebär det 5timmar 
mindre tid i undervisningsbassängen  
 
 
 


