
 

 

 
 
 
 
 
 

Forælder/Barn 3-4 år 
 
Beskrivelse og forudsætninger: 
 

Forælder/Barn er for 3-4-årige børn, der deltager med en forælder i vandet. Der er stor forskel på tem-
peratur og dybde på klubbens forskellige hold, så kig på hjemmesiden for de specifikke holds præcise 
info herom. Det varierer desuden mellem 26-32 grader og 60-130 cm dybde, alt efter hal. 

Formålet med holdet er at lære børnene at gå til svømning uden at have en voksen med i vandet, samt 
at have det sjovt og være tryg i vandet.  Dette læres gennem udvalgte legeaktiviteter og svømmeøvelser 
baseret på grundfærdigheder i vand (balance, fremdrift, elementskift og vejrtrækning).  

Alle aktiviteterne udføres med så lidt støtte fra forælderen som muligt, så barnet lærer at klare sig selv. 

Der arbejdes med en del gentagelser, da barnet har brug for at lave en aktivitet flere gange, for at huske 
og indlære det. Derudover arbejdes der også med mere generelle ting, som at lære børnene at stå i kø 
og vente på tur (fx hvis man hopper fra stor plade) og at deltage på et hold i 30 minutter uden forældre. 
Så snart barnet er klar til at være i vandet uden en forælder, bør de rykke til Plask & Leg. 
 

Der sker desværre af og til uheld i vandet, så bassinet bliver lukket, indtil vandet er renset. For at sikre, 
at det sker så sjældent som muligt, er det et krav både at have ble og godkendte ble-svømmebukser på, 
t.o.m. 2 år, eller til barnet ikke bruger ble længere. Dette er krav fra både os og Idrætsparken, og skal 
derfor overholdes. Møder man op uden disse, såfremt barnet til daglig stadig bruger ble, kan man kan 
ikke deltage i undervisningen. Se nedenstående billede og beskrivelse af den type badeble, der kræves.  

Vær opmærksom på, at der må være 1 voksen pr. barn med inde i svømmehallen. Det behøver ikke 
være den samme voksne fra uge til uge. Det er helt op til jer. Men vi anbefaler alligevel at det oftest er 
den samme – da det skaber tryghed, ro og bedre mulighed for kontinuerlig læring hos barnet.  



 

 

 


