
       SIMSKOLA
Malenbadet i Båstad

Sommaren 2018  

Ankomststämpel



Båstads kommun erbjuder alla barn från 3 år  
simskola på Malenbadet i Båstad 

  
Simskolan är uppdelad i tre perioder: 
Period 1 25 juni -   6 juli 
Period 2    9 juli - 20 juli 
Period 3 23 juli -    3 augusti 
  
Under dessa perioder kan du anmäla ditt barn till Plask & Lek, Nybörjare, Fortsättning eller Märkestagning.  
  
Plask & Lek 
Barnet ska ha fyllt 3 år. Ingen vattenvana eller förkunskaper krävs. Vi ser helst att föräldrar är med i vattnet. 
  
Nybörjare 
Barnet ska ha fyllt 4 år och kunna vistas själv på grunt vatten. Barnet tränar vattenvana samt arm- och bentag med målsättningen 
att börja simma och ha roligt samtidigt.  
  
Fortsättning 
Barnet ska kunna simma 10 meter bröstsim (Guldgrodan). Här fortsätter vi att träna bröstsim, ryggsim, dyk och livräddning.  
Fokus på simtekniken. 
  
Märkestagning 
Barnet ska kunna simma 100 m bröstsim. Barnet tränar olika simtekniker. Mycket fokus på simning och på att ta märken. 
  
Kostnad 
För en period kostar simskolan 1.700 kr. Går ditt barn i förskolan eller i skolan i Båstads kommun kostar simskolan 570 kr per 
period. En period är två veckor och om barnet bara går en vecka kommer fullt pris att debiteras. I år har kommunen fått medel 
från Socialstyrelsen till en avgiftsfri simskola för alla barn födda 2011 och 2012 och som är mantalsskrivna i 
Båstads kommun.  
  
Avbokning 
Vid avbokning tidigare än 3 veckor (21 dagar) före simskolans startdatum debiteras ingen kursavgift. Vid senare avbokning 
debiteras hela kursavgiften. 
  
Sjukdom 
Vid sjukdom som gör att barnet inte kan delta i simskolan krävs uppvisande av läkarintyg för att debitering av kursavgift inte ska 
ske. 
  
Övrig information 
Simskolan bedrivs måndag - fredag kl 09.00 - 16.30. Lek & Plask simmar 30 minuter, nybörjare 35 minuter, fortsättning 35 minuter 
och märkestagning 45 minuter. Vi har fyra utbildade simlärare och max antal barn i Lek & Plask är 8 st, nybörjare och fortsättning 
12 st samt märkestagning 20 st. 
  
Anmälan och Info 
Anmälan lämnas till Båstads kommun, Teknik & service, 269 80 Båstad eller maila anmälan till mia.lundstrom@bastad.se eller ring 
0431-770 26 för mer information. ANMÄL i god tid eftersom platserna är begränsade.   
  
Från det att simskolan börjar den 25 juni har simskolan telefontid kl 08.00-09.00 måndag-fredag för anmälning, avbokning, info etc 
på tel 0431 - 772 34. 
  

SISTA ANMÄLNINGSDAG för simskoleperioderna är följande: 
Period 1 - sista anmälningsdag är fredagen den 22 juni, Period 2 - sista anmälningsdag 
är fredagen den 6 juli och Period 3 - sista anmälningsdag är fredagen den 20 juli.



ANMÄLAN

Förnamn

Härmed anmäler jag min dotter/son till simskolan

Efternamn Född år

Bostadsadress Postadress

Målsmans mobiltelefonnummer Senast tagna simmärke

Målsmans namn Målsmans personnummer

Mitt barn går i förskola/skola i Båstads kommun 

Förskolans/skolans namn

Period 1   25 juni - 6 juli  

Sätt X för vald period och X för vald simkurs

Period 2      9 juli - 20 juli 

Period 3    23 juli - 3 augusti 

Lek & Plask 

Nybörjare 

Fortsättning 

Märkestagning 

Jag vill gå i samma grupp som

Jag kommer att se till att min dotter/son går till simskolan och i händelse av sjukdom eller annan frånvaro, 
meddela simskolan. 
OBS! Målsmans personnummer är obligatoriskt. Vi behöver det när vi fakturerar simskoleavgiften. Glöm 
inte att kryssa i BÅDE period och simkurs!



Båstads kommun 
  
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431 - 770 00 vx 
Plusgiro: 11 11 11-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

       Ansökan skickas till
BÅSTAD KOMMUN 

Teknik & service 
269 80 BÅSTAD 

  
eller maila 

  

mia.lundstrom@bastad.se 
  

eller ring och anmäl på  
  

telefon 0431 - 770 26

SISTA ANMÄLNINGSDAG för simskoleperioderna är följande: 
  

Period 1 - sista anmälningsdag är fredagen den 22 juni 
  

Period 2 - sista anmälningsdag är fredagen den 6 juli  
  

Period 3 - sista anmälningsdag är fredagen den 20 juli.

OBS! Anmäl i GOD TID, antal platser är begränsade!
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