VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Skolsim i simklubben RAN 2021.
År 2021 hade vi 0 avbokningar även fast vi fortfarande levde under en pandemi. Vi hade cirka
2400 elever som var hos oss. Vi erbjuder olika lösningar för skolor så dom kan testa av
simkunnigheten och erbjuda sina elever simskola. Vi har simkurser med olika längd efter
behov och önskemål, allt från 1 till 3 veckor. Vi erbjuder också simkunnighetstester.
Vi fortsätter med vår slogan ” Vi Kan, Vi Vill, Vi Ska!

Vision:
Nuläge:
Anna tog över skolsim under 2020 och är från och med januari 2021 skolsimsansvarig.
Teamet består av Anna, Aya och David. Sen har vi Mohammed H som tar timmar på
eftermiddagen och Mohammed A som är vikarie. Bokningarna har varit stabila under hela
2021 och vi har nästan inte plats för alla skolor som vill komma till oss för att ha simskola.
Prognos 2022: Många skolor står och väntar på att boka när vi släpper den nya bokningen för
höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Vi märker att det fortfarande är många skolor som
försöker ta igen vad man kommit efter 2020 då pandemin var som värst. Som det ser ut nu så
kommer vi dock förlora några instruktörer då det är ett krävande jobb och tyvärr blir inte
timmarna tillräckligt många för att konkurrera tillräckligt med andra jobbalternativ som kan
finnas.
Vision 2021:
Dagsläge: Skolsim är i dagsläget, mars 2022, placerade på Simhallsbadet. Vi är fullbokade
hela terminen ut, förutom en lektion, och många som står och stampar efter dom nya tiderna
som kommer efter sommaren. Vi hoppas på en ny pool inom en snar framtid och att
Simhallsbadet håller till dess.
Vår insats för samhället ger många ringar på vattnet med simkunnighet, respekt och disciplin.
Vi kan, Vi vill, Vi ska!
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