
 
 

 

Velkommen til en ny sæson i Svømmeklubben MK31 

Her kan du finde svar på mange spørgsmål og finder du ikke svar på dit spørgsmål herunder, kan du  

via dette link finde dem under FAQ på vores hjemmeside. 

Hvilket udstyr skal medbringes til undervisningen? 

Det ville være en rigtig idé, at børnene har svømmebriller, ikke store dykkerbriller, med. Der er dog 

nogle øvelser, hvor de skal tages af. Ud over svømmebriller er det også en god ide at anskaffe sig 

nogle tætsiddende badebukser/badedragt, da løse badeshorts med eller uden lommer giver 

unødvendigt besvær for barnets bevægelse i bassinet. Alle børn med langt hår skal helst have en 

badehætte eller hårelastik i (vi oplever, at flere må stoppe op for at tage håret væk fra ansigtet). Det 

er en god ide at medbringe en T-shirt, da vi ser ofte at børnene fryser efter at være kommet op af det 

varme vand. 

Holdet har været aflyst får vi erstatning? 

Det hænder at vi må aflyse hold. Vi og vores trænerteam gør alt for at flytte rundt på holdende de 

pågældende dage og bemande holdende for hinanden, så børnene stadig kan opleve en god dag i 

svømmeholdene. Oftest skyldes en aflysning at, Teambade (Københavns Kommune) enten selv skal 

benytte hallen, andre foreninger skal afholde stævner etc., force major, for eksempel, hallen bliver 

lukket i kortene eller længere tid grundet reparation og vedligeholdelse. En lukning af 

svømmehallerne kan også skyldes uheld så som opkast i vandet (betyder at bassinet er lukket i 36 

timer) eller afføring i vandet (betyder at bassinet er lukket i 24 timer). I kan som forældre hjælpe til 

med at mindske risikoen for aflysninger ved at følge nedenstående råd: 

 

1. Sørg for at jeres børn har været på toilettet, og gjort sig færdig, inden undervisningen starter. 

2. Undgå at jeres børn spiser et stort måltid lige op til undervisningen. 

3. Tyggegummi i svømmehallen er bandlyst. 

 

Uanset grunden for aflysningen så vil der ikke blive udbetalt erstatning eller givet 

erstatningstimer. 

Den tid vi får tildelt af Københavns Kommune, udnytter vi 100%, og trods mange og lange 

forhandlinger med kommunen, kan de ikke yder mere tid til os, hvorfor det er fysisk umuligt at 

tilbyde erstatningstimer. Til gengæld holder vi 2-3 dage åbent i henholdsvis uge 7 og uge 42 i 

Sundby Badet, hvor alle børn er velkomne til at deltage så meget I lyster. 

 

 

 

https://mk31.dk/default.aspx


 
 

 

Forældre i omklædning og badeområde. 

Restriktioner grundet Covid-19, er ophævet, men vi henstiller til at kun en voksen til hvert barn i 

det lave bassin kan hjælpe barnet i omklædning, hvis det kræves. Efter hjælp i omklædning, 

forlader den voksne omklædningsrummet samme vej som I er kommet ind, og kan evt. opholde sig 

i indgangspartiet. 

Må forældre være i hallen, når der undervises? 

Nej. Det gælder også mellemgangen, der er en flugtvej, og derfor ikke må blokeres. Dog må 

forældre gerne være i svømmehallen, den første gang barnet er til svømning, og sidste gang i hver 

måned for at overvære undervisningen. Vi har med børn, at gøre, der både er afklædte og i 

begrænset omfang er påklædte så det giver sig selv at det absolut ikke er tilladt at benytte 

mobiltelefon og eller andet elektronisk udstyr i omklædning, baderum og eller i svømmehallen. 

Hvorfor må forældre ikke overvære undervisningstimen? 

Ligesom forældre ikke er med hver dag i skolen, skal forældre heller ikke være med, når vi 

underviser i svømning. Det er undervisning, der kræver, at vi som undervisere kan få børnenes 

opmærksomhed. Det kan være vanskeligt, hvis der er forældre ved bassinkanten. Børnene vil jo 

gerne vise mor eller far, hvad de kan. Det kan virke forstyrrende for læringen i situationen, hvor 

fokus mistes fra det der undervises i, hvis forældre involverer sig, mens der undervises. 
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