
Kære Medlem af TRITONs Svømmeskole.

Sæsonen er godt i gang, og vi er glade for at se så mange svømmeglade børn i vandet.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og er glade for alle de henvendelser og 
spørgsmål, vi får fra jer alle. Det hjælper os til at skærpe vores opmærksomhed 
omkring forskellige ting, men også til at kunne fremme vores kommunikation med jer 
forældre. Mange spørgsmål om det samme giver jo anledning til at tænke “her 
mangler vi vist at kommunikere noget”, og det er superfint - tak for det.

Vi har samlet lidt informationer her, som vi håber I finder nyttige.

Regler for omklædningen
På nogle af skolerne er der kun ét omklædningsrum, og derfor kører vi på disse skoler 
kun med blandede hold op til 7 år. Derudover har vi på disse skoler rene drenge- og 
pigehold for de 8-12 årige.

På holdene for 4-7 årige er reglerne således, at forældrene må gå med ind i omklæd-
ningsrummet men skal forlade omklædningsrummet, så snart svømmeundervisningen 
er slut for at give plads til næste hold.

For holdene for 8-12 årige forventer vi, at børnene selv kan klare omklædning og 
afvaskning.

For børn i aldersgruppen 5-7 år som bliver afleveret af mor, men hentet af far eller 
omvendt, og hvor børnene ikke selv kan klare omklædningen, anbefaler vi at I pakker 
barnets tøj ned i en pose/taske, som tages med ind i svømmehallen. 
På den måde bliver det muligt for barn og forældre at benytte det rigtige 
omklædningsrum sammen efter undervisningstimen.



På de skoler hvor der er omklædning for både drenge og piger er, det vigtigt at børn 
over 8 år bruger de respektive omklædningsrum i forhold til køn. Børn under 8 år må 
godt benytte begge køns omklædningsrum.

Der er ofte andre foreninger, som overtager svømmehallen efter os, og derfor bliver 
vores instruktører indimellem nødt til at skynde på jeres børn så vi kan overholde 
aftalen om overdragelse til andre foreninger. Der er afsat 10 min. til omklædning, og vi 
beder jer hjælpe os med at sørge for at børnene kommer hurtigt ud af omklædningen.

Børn der fryser:
Når dit barn har været i bad før svømmeundervisningen og skal ind i hallen, er det en 
rigtig god idé, at barnet lærer at tørre sig inden indgangen til svømmehallen.

Når børnene kommer ind til undervisningen, er der som regel lidt ventetid på, at alle 
er klar, og instruktørerne kan have nogle fællesmeddelelser, der skal gives inden 
undervisningen går i gang. I denne tid kan børnene nå at blive kolde efter deres bad, 
og det kan være svært for dit barn at få varmen helt igen under selve undervisningen.

Det kan også være en god idé at lade dit barn svømme i en svømme-våddragt a la 
denne Tyr våddragt til 439,00 kr. som du f.eks. kan købe hos : 
http://myswimbag.org/triton-ballerup/ (adgangskoden er TRT) . 
Den hjælper dit barn med at holde varmen i vandet. 
Skulle dit barn ønske sig Triton klubtøj købes det i øvrigt via samme link.

Forældre i svømmehallen
I er altid velkommen til at komme ind og hilse på, når I afleverer/henter jeres børn, 
dvs. inden timen starter eller når timen slutter (hhv. 10 over og 10 i).
I er også velkomne til at overvære undervisningen på de udmeldte “kigge-på-dage”. 
Alle øvrige undervisningsdage frabeder vi os forældre i svømmehallen. 

Dette har flere årsager:

http://myswimbag.org/triton-ballerup/


• Dit barn er mere opmærksom på, hvad vores instruktører fortæller, når 
forældrene ikke er tilstede. 

• Der opstår helt automatisk en hel anden “respekt” for instruktørerne, når den der 
“normalt bestemmer” ikke er tilstede.

• Vi oplever, at forældrene blander sig i undervisningen og udbeder sig om specielle, 
måske unødvendige, hensyn til deres barn. 

• Vores instruktører føler desuden et større ansvar for deres arbejde, når der ikke er 
flere øjne der ser på, og det kan også eliminere usikkerhed hos nogle instruktører, 
at der ikke er nogen der hele tiden “vurderer” dem.

Dermed ikke sagt, at vi ikke ønsker at I kommer med konstruktive indspark. 
Spørg i stedet jeres barn, hvad det har lavet til svømning i dag, og hvis jeres barn 
fortæller noget, der ikke virker hensigtsmæssigt eller korrekt, så må I naturligvis altid 
henvende jer til instruktøren.

Vores instruktører er uddannet til at tage sig godt og sikkert af jeres børn, og vi går 
meget op i, at vores instruktører kan give børn den fornødne tryghed i vandet. Derfor 
har vi altid minimum 1 instruktør med i vandet. Hvis I erfarer, at der ikke har været en 
træner i vandet, så skal I endelig tage kontakt til os.

Sæt kryds i kalenderen
Uge 41: “Tag en ven med”  (vi leger det meste af tiden, og dit barns ven vil opleve

hvor sjovt det er at gå til svømning).

“Kigge-på-dage”  (mor og far er velkomne til svømmehallen).

Uge 42: Aqua Camp for 8-12 årige (se info på næste side).

Uge 46: Mærke-uge  (børnene svømmer efter mærker og diplomer 
– forældre er velkomne i hallen).



Aqua-camp for 8-12 årige
Triton holder 3 dages Aqua-camp for 8-12 årige i uge 42. 
Her kan dit barn få intensiv svømmeundervisning 3 gange om dagen i 3 dage. 
Resten af tiden bruger vi på lege og sociale aktiviteter. 

Se mere på http://www.tritonswim.klub-
modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=288

Husk at vi også har hold for voksne. 
Se mere her: http://www.tritonswim.klub-
modul.dk/cms/TeamEnrollment.aspx?TeamNameID=66

Kontakt os ved evt. spørgsmål
TRITONs svømmeskoleleder Suzanne Christiansen træffes på tel: 2164 5216 eller via 
mail: svommeskolen@tritonswim.dk

Følg os på facebook: https://www.facebook.com/Triton.Ballerup/

Hjælp os gerne med at sprede vores Facebook-budskaber, som gerne skulle være til 
gavn for foreningslivet og vores fælles klub.

Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig god sæson
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