
 

 

Du og dit barn er tilmeldt babysvømning hos Aqua-Baby.dk i Højme Svømmehal, Højmevænget 3B, 5250 

Odense SV. 

 

Dato og tidspunkt fremgår af mailen, som du modtog ved tilmeldingen.  

 

Her er lidt praktisk information: 

 

 Indgang er ved svømmehallens venstre side. Handicapafdelingen kan ikke benyttes. 

 

 Parkering er gratis ved svømmehallen. Barnevogne kan medbringes i forhallen, men de må ikke 

tages med ind i omklædningen. En autostol kan være et godt alternativ til en barnevogn. 

 

 Det vil være muligt at låse skabet i omklædningen med en hængelås. Hængelåsen skal man selv 

medbringe. 

 

  ”Små uheld sker!” Derfor er brugen af badebukser af mærket Splash About eller lignede (se 
billedet) og badeble obligatorisk for børn til og med 3 år.  
Badebukserne SKAL have en tætsluttende elastik rundt om mave, ryg og lår. 
Vi anbefaler at bruge Splash About. 
 Det er vores erfaring, at den giver den bedste beskyttelse.  
Splash About kan bl.a. købes hos Babygear.dk. 
Skriv aquababy som værdikode, og få 8 % i rabat. 
 

Splash About kan også købes i automat i svømmehallen. 
 

 Vask barnet grundigt over hele kroppen, inden det får badeble og badebukser på. 

 

 Forældre, der skal med barnet i vandet, bader også forinden. Følg svømmehallens vaskeregler. Al 

makeup skal fjernes, og håret skal skylles inden adgang til bassinet. Hvis håret er langt, skal det 

sættes op med en elastik, alternativt kan man bruge en badehætte. 

 

 Husk at medbringe et stort, tørt håndklæde til brug efter svømningen. Luften kan virke kold for 

barnet. 

 



 Der må kun være én forælder i vandet sammen med barnet, med mindre andet er aftalt med 

underviseren. Pårørende er velkomne på kanten. 

 

 Der må gerne tages billeder, mens barnet undervises, men spørg først en underviser, så alle er 

indforstået med det. 

 

 Vær opmærksom på, at gulvene i svømmehallen og i badeområdet kan være glatte. Vi anbefaler 

derfor brug af badesandaler eller lignende for at kunne stå bedre fast. 

 

 Aqua-baby.dk påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, værdigenstande, rede penge 

eller andre effekter, der efterlades i lokaler, skabe eller værdibokse. 

 

 Svømmehallens regler og retningslinjer skal altid følges. 

 

 Du kan få flere oplysninger på siden spørgsmål og svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg glæder mig til at møde jer i svømmehallen. 

Med venlig hilsen • Rebecca Fry Lauritsen • Aqua-Baby.dk 

https://www.aqua-baby.dk/sporgsmal-og-svar

