Sommarsimskola
2021

Nu längtar vi till sommaren och alla
sommarsimskolor!
Att lära sig simma utomhus bland vågor, i olika
väderförhållanden och i vatten med sämre sikt är väldigt
annorlunda mot att lära sig simma i badhusets trygga miljö.
I simskolor som leds av simlärare utbildade i Svenska
Livräddningssällskapets får eleverna lära sig att
vattensäkerhet är lika viktigt som att lära sig simma.
Det innebär även att lära sig vattenvana, simning, livräddning
samt bad- båt- is- och vädervett.
Vi hoppas att ni får en härlig sommar runt om i landet
och att så många barn som möjligt får chansen att delta i
en sommarsimskola med mycket lek, simning och viktigt
kunskap!
Okunskap är farligt, inte vatten.
Kunskap räddar liv!
Jill af Edholm
Områdesansvarig Simkunnighet
Och utbildningssamordnare
Svenska Livräddningssällskapet

Din beställning
I vår webshop hittar du allt från märken till
informationsmaterial.
Vi har som mål att leverera ut dina varor inom 7 arbetsdagar.
Du som har sommarsimskola får:

KONTAKTA
bestall@sls.a.se OM DU
GLÖMT DINA INLOGGNINGSUPPGIFTER

•

Gratis frakt* på alla dina beställningar när du beställer
mellan 1 juni och 31 augusti. - ett tips - beställ lite i taget
för att undvika stora returer!

•

Simskolematta, perfekt som samlingspunkt. Mattan
är gratis men kostnad för frakt tillkommer. Skriv i
meddelanderutan i webshopen om du vill ha en matta.

•

Du betalar först 31/8 och kan fram tills dess returnera
märken du inte fått sålt.

Förmånerna för sommarsimskolorna gäller beställningar i vår
webshop från 1 juni till och med 31 augusti 2020 och endast
för registrerade sommarsimskolor.
Alla frågor gällande beställningar och webshopskonton
mejlas till bestall@sls.a.se
* Överstiger vikten på din beställning 3 kg så betalar du endast mellanskillnaden.

https://shop.svenskalivraddningssallskapet.se

Kom ihåg!

Sommarsimskolemattor finns
kvar i lager. Om du vill ha en
till din sommarsimskola skriv i
meddelanderutan när du gör
din beställning.

Returer
Faktura för din beställning skickas inom några dagar,
håll koll på fakturadatum och att eventuella returer ska
skickas till oss och godkännas innan fakturan förfaller.
Du får en kreditfaktura när vi godkänt returen och då
betalar du in mellanskillnaden.
•
RETURSEDEL FÖR
UTSKRIFT HITTAR DU I
WEBSHOPEN LÄNGST
NER PÅ SIDAN

•
•
•
•

Räkna och sortera alla kunskapsbevis/märken,
kontrollera att de inte är rostiga/skavda - vi ger ej
retur för skadade produkter.
FYLL I RETURSEDELN - saknas retursedel tar vi
ut en avgift på 100kr.
Lägg kunskapsbevis & retursedel i ett kuvert, vi
tar endast emot returer av kunskapsbevis, ej övrigt
material.
Vid försenad retur (efter fakturans förfallo)
godkänner vi inte returen och du får ingen
kreditfaktura.
Läs igenom våra köp-/returvillkor i webshopen.

Märkestips
Flera av våra märken passar extra bra i
sommarsimskolan.
På vår hemsida kan du läsa mer om våra märken.

https://svenskalivraddningssallskapet.se/simkunnighet/marken

Sjöstjärnan blå

Sjöstjärnan röd

Vad: Simma 100 meter varav 25 meter
ryggsim.

Vad: Simma 300 meter varav 50 meter
ryggsim.

Varför: Eleven ska kunna vända obehindrat
mellan rygg- och bröstsim i öppet vatten.

Varför: Eleven ska kunna vända obehindrat
mellan rygg- och bröstsim i öppet vatten.

Hur: Kunskapsbeviset kan bara erövras i sjö
eller hav.

Hur: Kunskapsbeviset kan bara erövras i sjö
eller hav.

Vädermärket
Vad: Simma 5 meter bröstsim, i sjö, hav eller bassäng. Kunna hämta upp
sand, sten, växtlighet eller annat föremål från botten samtidigt som eleven
doppar. Kunna besvara frågor från simläraren gällande Vädervett. Känna
till ordet allemansrätten och veta att man ska vara rädd om vår natur och
vår miljö.
Varför: Våga känna på saker i vattnet, samt träna vattenvana. För att öka
barnets säkerhetstänk och för att lära känna badplatsen. Risken för att utveckla hudcancer är större som litet barn. Vatten utomhus skiljer sig mycket
från tempererat bassängvatten. Det kan göra steget från att simma inomhus
i bassäng till att simma utomhus i kallare vatten större än många tror.
Hur: Det här momentet kan anpassas till olika grupper och kunskapsnivåer. Märket kan endast erövras utomhus. Simningen på 5 meter ska vara
bröstsim. Samtidigt som föremål plockas upp och visas för simläraren ska
hela huvudet doppas. Gå igenom vädervetten med eleverna och ställ frågor
anpassade till elevens nivå. Frågor att ställa finns på baksidan av elevhäftet.
Om möjligt ha samlingen i skugga, framförallt när solen är som starkast
mellan 11-15. Det finns mycket viktig kunskap om vädret, solen, om snö,
dimma, olika vindstyrkor med mera, som du gärna få delge eleverna.

Ny bok om badvett
Lukas och Lotta lär sig badvett är en barnbok som
lär barnen om bland annat badvett skriven av Cornelia
Kindmo med illustrationer av Katarina Vintrafors.
Boken släpps den 20 maj och då kan ni beställa den på
www.barnsmart.se

Instagramtävling
Nu har ni möjlighet att vinna ett exemplar av boken
”Lotta och Lukas lär sig badvett” eller andra fina priser.
Lägg upp en härlig bild från sommarsimskolan
2020 och tagga #tävlingSLS2021 #sommarsimskola
#svenskalivräddningssällskapet #lukasochlotta (glöm
inte att ha ett publikt konto, så vi kan se ditt bidrag).
Vi drar vinnare den 1 juni 2021.

Medlemskap och försäkring
Det finns många anledningar att vara medlem i Svenska
Livräddningssällskapet. Framför allt så är du med och
räddar liv! Det ingår också en simskoleförsäkring i
medlemskapet.

UTBILDAD SIMLÄRARE?
BLI MEDLEM
OCH BARNEN ÄR
FÖRSÄKRADE

Vi tycker att det är viktigt att alla barn som går i
simskola är försäkrade. Därför har vi tecknat en
försäkring hos Trygg-Hansa för alla barn som går i en
simskola där simläraren är utbildad och medlem hos oss.
Det är en kollektiv olycksfallsförsäkring och alla barn
är försäkrade både under lektionstid och under resa till
och från simskolan. Den gäller för alla barn som deltar
i vår simskola, förutsatt att du som simlärare är enskild
medlem i Svenska Livräddningssällskapet.
Det är enkelt att bli medlem på vår hemsida
www.svenskalivraddningssallskapet.se och det kostar
endast 200 kr/år för dig som är är över 25år.
Är du redan medlem? Om du är osäker på om ditt
medlemskap är aktivt inför simskolestarten kontakta oss
på info@sls.a.se så hjälper vi dig.

Finns ni med på kartan?
På sommarsimskola.se kan du som har en
sommarsimskola göra det lätt för föräldrar att hitta
information om just din sommarsimskola.
På sajten kan föräldrarna söka på kartan efter en
simskola, klicka på den och få upp bland annat
kontaktinformation, hur man anmäler sig och vilka
veckor som det är simskola.
Om du vill att din simskola ska finnas med på kartan hör
du av dig till oss på info@sls.a.se
Om ni redan finns med på kartan och behöver uppdatera
era uppgifter hör av er till oss på info@sls.a.se så hjälper
vi dig.

https://sommarsimskola.se/

Trygg-Hansa stödjer sommarsimskolorna

Trygg-Hansas livbojar
har räddat liv året om i
över 65 år

Trygg-Hansa försäkrar hälften av alla barn i Sverige och
vi arbetar aktivt med att barn ska känna sig trygga i och
vid vatten. För oss är vattensäkerhet för både barn
och vuxna en viktig samhällsfråga och vi har
därför i många år bland annat stöttat Svenska
Livräddningssällskapets sommarsimskolor. Tillsammans
gör vi en gemensam insats för att våra barn ska vara
trygga i och vid vatten, nu och i framtiden.
Under 2021 stöttar Trygg-Hansa sommarsimskolorna
med 25 utbildningsplatser för personer som vill
utbilda sig till simlärare och driva sommarsimskola.
Detta för att fler barn ska ges möjligheten att delta
i en sommarsimskola och får lära sig badvett och
vattensäkerhet på ett roligt och lekfullt sätt.

Utbildningar och fonder
Ovasätt om du redan är utbildad simlärare eller inte
så kanske du vill fördjupa din kunskap. Vi på Svenska
Livräddningssällskapet har både utbildningar för dig som
vill bli simlärare och olika fortbildningar för dig som vill
lära dig mer.
Besök vår hemsida svenskalivraddningssallskapet.se/
utbildningar för mer information om våra utbildningar.
Kontakta Jill af Edholm om ni vill ha en offert på
skräddarsydda utbildningar eller inspirationsdag.
jill.afedholm@sls.a.se

Asta och Kickan´s simskolefond
Vi vill tipsa om denna fond där man kan söka bidrag
till betalning av simskoleavgift, för barn och vuxnas
deltagande i simskola. Bidrag kan även sökas av
simlärare, för inköp av material till nystartad simskola.
Läs mer på vår hemsida https://
svenskalivraddningssallskapet.se/om-oss/fonder-ochstipendium

Barn i behov av
särskilt stöd
Fortbildning för dig
som arbetar med barn
i behov av särskilt
stöd.

Simlärarutbildning
För dig som vill ha
en kvalitetssäkrad
utbildning.

Simundervisning för
vuxna
Fortbildning för dig
som vill lära dig mer
om hur vuxna lär sig
simma.

Inspirationsdag
Är ni flera som
vill ha inspiration
och utvecklas i
simläraryrket?
Be om offert på
inspirationsdag.

Lektips
”HAV, SKEPP & LAND” är en populär
uppvärmningslek på sommarsimskolan!
Det är en bra lek när det är lite kyligare ute, då barnen
får springa mycket och de går ner i vattnet succesivt i
leken.
Förberedelse:
Du märker ut vad som är ”land” och ”skepp”. Det kan
t.ex. vara en tröja som du lägger ut, eller en stor sten,
eller där gräset börjar på stranden.
Du informerar barnen om vart de ska springa när du
ropar ”LAND!” och ”SKEPP!” samt förklarar att när du
ropar ”HAV!” springer de ner i vattnet, med vatten till
fötterna tills du informerar om annat.
Du som simlärare säger kommandon i den ordning
du vill och kan öka till att barnen ska springa ut med
fötterna i vatten till t.ex. midjan, armhålorna eller öron,
beroende på barnen nivå och förhållanden på badplatsen.

”HAV!”
”KAPTENEN KOMMER”

- alla barn ställer sig upp, sätter handen
mot pannan och ropar ”Ay, ay kapten!”

”BOMMEN KOMMER!”

- alla barn slänger sig ner på mage

”STORM”

- alla barn viftar/plaskar med armarna och
snurrar runt

”LAND!”

”SKEPP!”

Leken:
När du som simlärare ropar ”LAND!” springer alla barn
till det du märkt ut som land.
”HAV!”, barnen springer ner i vattnet med vatten upp till
fötterna.
”SKEPP” barnen springer till det du märkt ut som skepp.
”BOMMEN KOMMER” slänger sig alla barn på mage
för att akta sig för bommen.
Sedan kan du direkt efter ropa ”KAPTEN KOMMER!”
så måste alla barn ställa sig upp, sätta handen mot
pannan och ropa ”Ay, ay kapten!”
”HAV!” barnen springer ner i vattnet med fötterna. Där
kan du ropa ”STORM!”, då snurrar barnen runt och
viftar med armarna.
”SKEPP!” barnen springer till skeppet. Där ropar
du ”STORM!” och barnen snurrar runt och viftar på
armarna.
”HAV!” barnen springer ner med fötterna i vattnet. Du
ropar då direkt ”BOMMEN KOMMER!” och alla barn
slänger sig på mage för att akta sig för bommen och blir
blöta om magen.
”LAND!” barnen springer till land. Där informerar du
om att nästa gång du ropar hav, springer de ner med
vatten till knäna.
”HAV!” och barnen springer ner i vattnet med vatten till
knäna. Där ropar du ”STORM!” och barnen snurrar runt
och plaskar/viftar med armarna.
”LAND!” ”SKEPP!” ”LAND!” ”HAV!” ”SKEPP!” och
barnen springer till respektive område.
”HAV!” och barnen springer i med vatten i knäna.
”BOMMEN KOMMER!” och barnen slänger/lägger
sig på mage i vattnet. ”KAPTENEN KOMMER!” alla
ställer sig upp och ropar ”Ay, ay Kapten” med handen
mot pannan.
”SKEPP!” ”LAND!” ”HAV”

Checklista
1.

Beställ märken och informationsmaterial i Svenska Livräddningssällskapets
webshop

2.

Bli medlem/uppdatera medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet, så att
barnen är försäkrade

3.

Var med på kartan på sommarsimskola.se

4.

Retunera osålda och oskadade märken innan sista förfallodag på fakturan.
Retursedel finns i webshopen

Sommarsimskola och Covid-19
Förra sommaren var det extra många barn som ville gå i sommarsimskola då
många semestrade hemma eller på annan ort i Sverige. Sommarsimskolor ska
kunna bedriva sin verksamhet som vanligt men med betoning på att förhålla
sig till de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger. Var även uppmärksam på
eventuella lokala restriktioner.
Läs mer på sommarsimskola.se

Kontaktuppgifter
Svenska Livräddningssällskapets webshop
https://shop.svenskalivraddningssallskapet.se/
bestall@sls.a.se
Svenska Livräddningssällskapets kansli (medlemskap, synas på kartan m.m.)
info@sls.a.se
08-120 102 40
Returer skickas till:
Svenska Livräddningssällskapet
Webshop
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma

