
 

 Info om simundervisning i Sydsim 

Hos Sydsim är vårt mål att alla deltagare ska känna sig välkomna och inkluderade i vår 
undervisning/träning.  
Sydsim har valt att satsa på undervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar from 
hösten 2018. Vi kommer att använda oss av både inkluderad och integrerad verksamhet. Det innebär 
att en del gånger kan vi erbjuda undervisning i våra ordinarie grupper och en del gånger kan vi främst 
erbjuda undervisning i mini grupper á 2-3 deltagare alt. privatundervisning.  
 
Sydsim erbjuder därmed följande upplägg: 

➢ Många barn med olika funktionsnedsättningar klarar sig bra i vår verksamhet utan en resurs. 
Det gäller bl.a. barn med ADHD, lindriga CP-skador och lindrig Autism.  För dessa barn 
erbjuder vi undervisning i våra ordinarie grupper men där vi ber föräldrarna kontakta oss för 
råd och hjälp vid anmälan.  

➢ För en del barn med funktionsnedsättningar krävs lite extra hjälp med undervisningen för att 
klara sig i vattnet och det kan vara allt från hjälp med kommunikationen till stöd i vattnet 
pga. rörelsehinder. Här erbjuder vi integrerad undervisning med en av våra resursledare.  
 

Informationen ovan innebär självklart inte att alla barn med angivna diagnoser klarar sig utan extra 
stöd. Är ni som föräldrar osäkra ska ni kontakta kansliet så försöker vi hitta den bästa lösningen.  
 
  

Hur går det till  
Har ni barn med funktionsnedsättning är det alltid en god idé att kontakta vårt kansli för att få hjälp 
med lämplig grupp, boka ett prova på och få prata med någon sakkunnig som kan hjälpa er få rätt 
förutsättningar för en god undervisning hos oss i Sydsim.  

• Ni mejlar Maria Allisson, maria.a@sydsim.nu ,hos Sydsim där ni uppger ert barns namn, 
ålder, diagnos, ev. förkunskaper inom simning/vattenvana, om ert barn går i särskild skola alt 
har extra stöd i en ordinarie klass i skolan.  

• Maria svara sedan på detta mejl och bokar in er för ett prova på tillfälle på ca 10 min.  

• Efter Prova-på tillfället får ni info om en grupprekommendation samt om vi anser att ert barn 
behöver extra stöd eller ej i vår simskola.  

• För tillvägagångssätt vid anmälan läs infon nedan.  
 

Anmäla barn till simskola:  

Om ni som föräldrar fått en rekommendation att ert barn är i behov av extra stöd måste ni 
genomföra er anmälan med hjälp av Maria Allisson annars kan vi inte tillgodose er med en resurs alt. 
lämplig grupp. Vi har ett begränsat antal resurser i vår verksamhet och kan därför inte garantera att 
alla som söker simskola med resurs varje termin kan få plats men vi tar emot barn i mån av resurser 
och möjlighet.  

Om ni som föräldrar fått en rekommendation att ert barn inte är i behov av extra stöd ska ni kontakta 
simskoleansvarig Malin Algotsson på malin@sydsim.nu så hjälper hon er hitta en lämplig grupp, dag 
och tid för ert barn att simma i vår simskola.  Genom att anmäla via Malin får också de framtida 
ledarna information om ert barns diagnos och på så sätt är de förbereda på att det kan påverka ert 
barns inlärning till vis del.   
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