
Vanliga frågor kring babysim 
 

Vad ska babyn ha på sig när de badar? -Barnet ska ha en speciell badbyxa som sitter tätt. I fall 

olyckan är framme, kommer det att stanna i byxan. 
 
Hur många barn är det i gruppen? -Det är olika antal barn i grupperna beroende på antalet 

instruktörer. I de grupper vi har 1 instruktör är det som mest 8 barn. 
 
Hur kan jag förbereda mig på ett bra sätt ? -Genom att bada hemma i badkaret förbereder du 

dig för babysimmet. Det är bra om du successivt sänker vattentemperaturen så att det är mellan 

32 och 33 grader så att ditt barn inte kommer att frysa när de kommer och ska bada i bassängen. 
 
Var har vi verksamhet ? -Vi har babysim, onsdagar på Borås Simarena. 

 
Hur djupt är det i bassängen? -På Borås simarena är det 80cm. djupt. 

 
Vad gör jag om mitt barn inte tycker om att babysimma? -De flesta barn tycker om att 

babysimma. Är barnet ledset brukar det finnas en anledning till det; trötthet, hunger, stress kan 
vara några orsaker. 

 
Får syskon lov att vara med? –Ännu har vi ingen baby+syskongrupp, men om efterfrågan blir 

stor kan det eventuellt bli så. 
 
Har jag garanterad plats till kommande kurs för mitt barn? -Under kursen kommer du att få 

information om hur du återanmäler dig till nästföljande kurs. Om betalning sker på utsatt tid är du 

givetvis garanterad plats. 
 
Ska jag ringa och meddela att mitt barn är sjukt eller inte kan komma? -Vid längre 

sjukdomsperioder är det bra om du ringer och meddelar detta. I annat fall behöver du ej göra det. 
 
Mitt barn har blivit vaccinerad, kan han/hon simma samma dag? -När barnet vaccineras är 

det vanligt att de blir lite hängiga och får feber, då rekommenderar vi INTE att de simmar. Men om 
ditt barn inte har påverkats något alls av vaccinationen är ni givetvis välkomna. Det är aldrig ok att 
simma med feber. Om barnet har snuva men ändå är pigg och frisk för övrigt går det bra att 
simma. 
 
Är vattnet klorerat? Är det farligt? -Vattnet i bassängen är klorerat. Kloret tar hand om smuts 

och bakterier. För att vi ska kunna ha så lite klor som möjligt i vattnet är det viktigt att alla 
duschar ordentligt utan badkläder innan badet. Vill ni ha lite klor i vattnet ? Duscha ordentligt !!! 
Tänk på att ni även duschar håret. Många har gelé, spray eller andra hårvårdsmedel i håret. 
Duschar ni inte av det innan badet hamnar det i bassängen. Det är upp till er hur rent vatten vi kan 
ha. Gör badet till ett rent nöje - duscha ordentligt!! 
 

Måste jag duscha mitt barn? -När barnet är runt 6 månader är det dags att börja duscha barnet 

innan badet. När de är yngre bör de inte duscha eftersom de har svårt att hålla värmen. Däremot 
är det viktigt att duscha efter badet. 

 


